Hvordan få bedre lyd i
Microsoft Teams?
…og fjerne bakgrunnsstøy
Syntes du det er vanskelig å bli forstått eller
høre de du prater med i Teams?
Vi hjelper deg med en god løsning.

Hvordan vårt partnerskap
styrker samarbeidet
og øker produktiviteten
EPOS, den ledende leverandøren av
Premium lydløsninger innen kommunikasjon.
Vi har lenge vært en av samarbeidspartnerne til Microsoft,
for å utvikle og gi deg det ultimate kommunikasjons- og
samhandlingsverktøyet.
EPOS-hodesett og høyttalertelefoner er sertifisert for
Skype for Business og vil nå med overgangen til
Teams også bli sertifisert for Microsoft Teams.
Opplev ‘’plugg 'n' play’’ enkelheten og den gode Premium
lyden i kjent EPOS kvalitet.

Cortana
Få mest mulig ut av Cortana med vår nye hodesett serie.
Cortana er en talestyrt personlig assistent som gjør livet enklere og gir deg svar, påminnelser og hjelp deg med
andre daglige gjøremål.
EPOS hodesett er optimalisert for Cortana, som leverer en presis, tydelig og gjenkjennelig lyd, så din stemme
kommer tydeligvis gjennom, noe som gjør det enklere for Cortana å forstå hva du sier. Cortana laseres nå
snart, noe som betyr at du snart spørre
Cortana om; kalender oppføringer, gjøremål, ring samtale med mer.

Med Microsoft Teams, kan forretningsfolk rundt omkring
i verden chatte, møte, samarbeide og dele filer med
Office 365-plattformen.
Kombinert med EPOS førsteklasses lydprodukt vil man få en
rik og tydelig kommunikasjon.

Hva gjør Teams-knappen?
Teams-sertifisert utstyr er en fordel for brukeren,
sertifisert utstyr vil ha en Teams knapp som utfører en
samhandling mellom utstyret og Teams klienten din.
Du vil få en påminnelse hvis du kommer for sent til et
møte, har et tapt anrop eller en personsvarmelding.
Ved å trykke på Teams knappen tar Teams deg til
handlingen eller gir deg svar på hvilke hendelse som du
har gått glipp av. Teams knappen er en snarvei til den
handlingen som skjer eller du skal utføre.
I tillegg gir våre Teams-sertifiserte enheter også
sluttbrukerne et "sertifisert kvalitetsnivå" - HD lyd,
optimal mikrofonytelse så vel som høyttaler opptreden.

Teams knapp

Alle EPOS-produktene som er Skype for
Business-sertifisert vil også bli Microsoft Teams
sertifisert.

Hvorfor bruke dongelen til
bedriftshodesett?
5 grunner til å bruke profesjonelle Bluetooth
hodesett sammenlignet med Bluetooth
dongelen.
Premium B2B-leverandører som EPOS,
produserer mange Bluetooth-hodesett for
aktive forretningsmennesker, disse
hodesettene leveres ofte med en dongle.
Nå tenker du sannsynligvis at hvorfor skulle
jeg trenge en dongle når den bærbare
datamaskinen har en innebygd Bluetooth?
Fordi Bluetooth er generisk, fungerer den
bærbare datamaskinen på samme måte som
en smarttelefonen.
Dongelen har flere viktige fordeler og
sertifiseringer i forhold til din integrerte
Bluetooth på din bærbare datamaskin.

- Sertifisering for Teams og andre UC-miljøer
Når du bruker ditt Premium EPOS hodesett er det mange prosesser som skjer inne i maskinen din for at
dette skal fungere korrekt og sømløst. Hodesettet bruker en signalisering kalt HID-kommandoer for å
kunne svare og legge på og mute samtaler i Microsoft Teams, Cisco, 3CX og flere. Denne intelligensen er
innebygd i dongelen og i medfølgende programvare.
Hvis man ser spesifikt på Microsoft Teams-sertifiseringer, vil ikke dette være mulig ved å bruke den
innebygde Bluetooth i maskinen, det er bare mulig med separat dongle, da det er donglen som er
sertifisert opp mot MS Teams og andre UC-plattformer.
- Bedre rekkevidde
Med innebygde Bluetooth i bærbare datamaskiner er ikke rekkevidden optimalisert, men med en ekstern
USB-dongle vil man få den beste rekkevidden da donglen har bedre antenne og er plassert utenfor
maskinen.
- Installasjon av drivere og lydkort
Når du setter inn dongelen, blir det installert et ekstra lydkort i datamaskinen, dette lydkortet er
optimalisert for kommunikasjon og musikk på et annet nivå enn det som er standard i maskinen.
- Oppdatering og oppsett av ditt hodesett
Når du kjøper et Premium bedrifts hodesett har det mange flere funksjoner og inneholder mer avansert
teknologi enn det vanlige forbrukerhodesettet. Når du har installert programvaren (EPOS Connect eller
EPOS Manager), har du muligheten til å konfigurere, tilpasse og oppdatere enhetene dine. Med EPOS
Manager kan en administrator ha full kontroll over alle hodesett, dongler og speakerphones i bedriften.
- Bedre lyd og mikrofon
Når du nå bruker en dedikert Bluetooth-dongle som din primære lydenhet, vil du oppleve bedre lyd- og
musikkvalitet samt mikrofonytelse. Ved bruk av den interne Bluetooth tilkoblingen kan ikke leverandøren
kontrollere alle tilkoblingene og bestemme hva som vil være den beste måten å oppføre seg på. Med den
dedikerte dongelen har man full kontroll fra A til B, og du vil oppleve bedre kvalitet på kommunikasjon- og
musikklyd.
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