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Opieka zdrowotna to 
znacznie więcej niż 
tylko wizyty pacjentów 
w gabinetach 
lekarskich.
Miejsce pobytu pacjenta nie zawsze zgadza się 

z lokalizacją świadczeniodawcy, jednak potrzeba wysokiej 

jakości opieki nie zmniejsza się wraz ze wzrostem 

odległości. Lekarze potrzebują wzajemnych konsultacji, 

aby zapewnić najlepszą opiekę dla pacjenta bez 

konieczności wyjazdów — w sytuacjach decydujących o 

życiu lub śmierci konieczne jest podejmowanie 

natychmiastowych decyzji. 

W mniej dramatycznych (ale nadal ważnych) przypadkach 

świadczeniodawcy muszą być na bieżąco z obsługą 
nowoczesnych technologii, współpracować z kolegami i

prowadzić swoje placówki prywtane. Pracownicy opieki

zdrowotnej dostrzegają znaczną skuteczność wszystkich 

tych funkcji za pomocą technologii do tele- i wideo-

konferencji.

Na całym świecie rozwiązania Poly obsługują ponad

50 000 spotkań z pacjentami miesięcznie. Firma Poly 

zapewnia najwyższej jakości, kompleksowe rozwiązania
do komunikacji i współpracy w stale zmieniającym się 

sektorze opieki zdrowotnej. Rozwiązania Poly do 

współpracy telefonicznej i wideo promują opiekę 

zdrowotną na miarę XXI w. poprzez zdalną opiekę nad 

pacjentem, ustawiczne kształcenie medyczne (CME) i 

codzienną administrację na potrzeby prowadzonej
działalności. 

"Osobiste spotkanie 
z pacjentem bazuje daje 
możliwość oceny wielu 
złożonych czynników, jednak 
obecnie lekarze powinni 
pracować nad 
przeniesieniem pacjentów, 
z którymi nie muszą się 
spotkać osobiście, na wizytę 
wirtualną (np. z 
wykorzystaniem usług 
medycznych wideo lub 
telefonicznych) albo 
rozważyć odłożenie wizyty 
do czasu, gdy korzyści 
związane ze spotkaniem na 
żywo przeważą zagrożenia, 
które mogą wystąpić 
w przypadku niezapewnienia 
opieki w odpowiednim 
momencie”.

AMERYKAŃSKIE KOLEGIUMb b
LEKARZY

Oświadczenie na temat 
osobistej opieki medycznej 
w trybie niepilnym.
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Więcej pacjentów. Mniej świadczeniodawców. Rosnące koszty b
opieki zdrowotnej. W jaki sposób personel medyczny może sprostać
rosnącemu zapotrzebowaniu? 

Bezpieczne i łatwe połączenie z pacjentami poprzez ich własny 
komputer, urządzenie personalne lub system wideo zgodny ze 
standardami. Połączenie audio i wideo HD zapewnia lekarzom
i pacjentom produktywne i osobiste spotkania. Doskonałe na potrzeby 
tele-psychiatrii, logopedii, zdalnego badania osób z podejrzeniem 
wystąpienia udaru i dziesiątek innych zastosowań. Zwłaszcza 
w sytuacjach kryzysowych tele-medycyna stanowi preferowaną formę 
leczenia, dzięki której można odizolować zdrowych pacjentów od 
potencjalnych zagrożeń.

Dla pacjentów z objawami chorobowymi współpraca wideo zapewnia 
łatwy dostęp do lekarzy i pielęgniarek. Zakłady opieki specjalistycznej/ 
opieki w sytuacjach nagłych muszą być w stanie przyjąć pacjentów 
ambulatoryjnych i planowanych, łącząc ich z odpowiednim 
świadczeniodawcą w celu uzyskania skutecznej opieki. W sytuacji, gdy 
czas ma kluczowe znaczenie, decyzje można podjąć znacznie szybciej, 
gdy konsultacje zgodne z HIPAA (Ustawa o przenośności i ochronie 
danych w ubezpieczeniach zdrowotnych) odbywają się za pomocą 
połączenia wideo HD. Telemedycyna pozwala pacjentom na uzyskanie 
dostępu do lekarzy bez konieczności udania się na pogotowie.

Ponadto lekarze stają się bardziej produktywni. Mogą przyjąć więcej 
pacjentów bez konieczności wyjazdów do wielu miejsc. Biorąc pod 
uwagę starzejące się społeczeństwo i bazę pacjentów rozproszoną 
z dala od zakładów opieki zdrowotnej i specjalistycznych usług 
medycznych, rozwiązania Poly pomagają łączyć pacjentów, lekarzy, 
specjalistów i administratorów opieki zdrowotnej. 

„Korzystając z rozwiązań 
Poly, eliminujemy barierę 
odległości, a jednocześnie 
jestem więc w stanie 
zapewnić taki sam poziom 
opieki zarówno pacjentom, 
którzy na dojazd potrzebują 
4 godziny, jak i pacjentom, 
dla których ten czas wynosi 
40 minut. Dzięki tej 
technologii mogę być 
w wielu miejscach w tym 
samym czasie”.

DR SHAYLA SULLIVANT 

Psychiatra dzieci i młodzieży
 

TELE-ZDROWIE
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Rzadko zdarza się, aby jedna placówka oferowała 

usługi wszystkich ekspertów wymaganych dla 

każdego pacjenta. Gdy lekarze chcą skonsultować 

się z kolegami w innej części kraju lub świata, 

mogą uzyskać dostęp do umiejętności i 

doświadczenia, których potrzebują, dzięki 
interakcjom wideo. Połączenie światłych umysłów 

i ich ekspertyzy niezależnie od lokalizacji prowadzi 

do skuteczniejszego postawienia diagnozy. Dzięki 

dokładniejszemu i szerszemu dostępowi do usług 

łatwiej jest zapewnić opiekę najwyższej jakości. 
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WSPARCIE
DLA PACJENTA 
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Poczynając od zasobów ludzkich, poprzez 

spotkania zarządu, planowanie budżetu 
i wiele innych zastosowań, szersza współpraca 

personelu pozwala czerpać korzyści 

z najwyższej jakości dostępnych rozwiązań 

konferencyjnych audio i wideo. 

Dodatkowo pracownicy mogą teraz dołączać 

do rozmów i przedstawić swoje spostrzeżenia

na temat korzyści wynikających 

z korzystania z hybrydowych technologii 

przy zapewnianiu opieki zdrowotnej. 

Dzięki rozwiązaniom Poly można z łatwością 

udostępniać treści wszystkim uczestnikom 

i każdy z nich będzie posiadał możliwość 
zaangażowania w spotkanie. 

ADMINISTRACJA 



Edukacja na odległość umożliwia osobom 

pracującym w zawodach medycznych 

naukę bez konieczności podróżowania. 

Bycie na bieżąco z nowymi technikami 

diagnostycznymi i badaniami oznacza, 

że nawet lekarze na terenach wiejskich 

mają dostęp do najlepszych narzędzi z 

zakresu opieki nad pacjentami. Edukacja 

lekarzy zawsze ma kluczowe znaczenie: 

zarówno w czasach globalnego niepokoju 

jak i w okresie normalności. Lekarze 

muszą szybko i dokładnie nauczyć się 

technik zwalczania chorób i zaburzeń 

w każdym zakątku świata. 
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„Chirurdzy na całym świecie 

stale uczą się nowych technik 

i poprawiają końcowe 

rezultaty ... o to właśnie 

chodzi w transmisjach 

naszych operacji”.

DR ROBERT VINCENT, 
CHIRURG

Clinique Jean Causse, Francja 

USTAWICZNE 
KSZTAŁCENIE 
MEDYCZNE 
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Lepsza jakość telefonicznej opieki zdrowotnej 
dla pacjenta i personelu medycznego 

POLY STUDIO P21
Przeprowadzanie wizyt wirtualnych na komputerze PC 
lub Mac i jednoczesne sporządzanie kart na tym samym 
monitorze może być trudne. Korzystając z Poly Studio P21, 
personel medyczny może skupić się na kontakcie
z pacjentem i jednocześnie uzupełniać dokumentację 
medyczną na tym samym monitorze bez konieczności 
przełączania i szukania na ekranie okna z rozmową wideo. 

Dzięki Poly Studio P21 jedno urządzenie zapewnia pełne 
możliwości współpracy, w tym wyświetlacz, kamerę, mikrofon 
i głośniki, za pomocą jednego łącza USB podpinanego 
do komputera PC lub Mac, w związku z czym można z niego 
korzystać na potrzeby dowolnej aplikacji wideo. 

Doskonała optyka kamery uzupełnia dynamiczne, 
regulowane i wbudowane oświetlenie, tak aby zapewnić 
najlepszą możliwą prezentację obszaru użytko
wnika. Wyświetlacz klasy korporacyjnej oferuje nadzwyczajną 
jasność i żywe kolory, a dzięki systemowi audio firmy Poly 
usłyszysz wszystko i będziesz wyraźnie słyszany. 

Poprzez dodanie drugiego monitora do komunikacji 
z pacjentem możesz swobodnie uzupełniać kartę podczas 
tele-porady zdrowotnej.

Jest to doskonałe rozwiązanie dla przestrzeni 
współdzielonych (tzw. hot desk), gdzie lekarze
i administratorzy po prostu podpinają swojego laptopa, 
gdy są w gabinecie. 

UWAGA NA PRODUKT 
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SYSTEMY WIDEO 
IDEALNE DLA 

• Proste podłączenie za pomocą USB do
komputera PC lub Mac korzystającego
z dowolnej aplikacji wideo lub usług
w chmurze

• Najwyższa jakość audio w swojej klasie

• Automatyczne podążanie za rozmówcą

• Centralna obsługa, która zmniejsza
obciążenie pracowników działu IT

• Obsługa przewodowych
i bezprzewodowych zestawów
słuchawkowych

POLY STUDIO 

Przychodni i gabinetów, które 

potrzebują połączenia z wieloma 

platformami wideo jako usługi (VaaS) za 

pomocą USB 

IDEALNE DLA 

• Proste w użyciu, z wbudowaną obsługą
wiodących usług wideo w chmurze — komputer
PC lub Mac nie jest wymagany

• Zaawansowane algorytmy akustyczne
zapewniają doskonałą jakość dźwięku audio

• Obsługa jakości Ultra HD 4K
• Wbudowane, bezprzewodowe udostępnianie

treści za pomocą Miracast, Airplay i Poly
Content App (wyłącznie zgodne ze standardami)

• Obsługa przewodowych i bezprzewodowych
zestawów słuchawkowych

• Elektroniczna tablica multimedialna i sekcja
adnotacji

POLY STUDIO X30 i X50 

Sal pacjentów i pomieszczeń na badania, 

przychodni i gabinetów lekarskich, które 

wymagają kompleksowego rozwiązania wideo 

IDEALNE DLA 

• Audio HD i wideo HD

• Monitor dotykowy 24” klasy medycznej

• Poly M-Mode na potrzeby lepszej
transmisji audio

• Adnotacje do treści i możliwości
oferowane przez cyfrową tablicę

POLY TELEHEALTH STATION 
I TELEHEALTH CART 

Centrów medycznych, obiektów edukacyj-

nych i Departamentu Zdrowia poszukują-

cych mobilnego i kompleksowego systemu 

do komunikacji wideo 

IDEALNE DLA 

POLY STUDIO P21 

Personelu medycznego, który 

poszukuje lepszej komunikacji i 

dokładniejszego uzupełniania 

kart 

• Poprzez dodanie drugiego
monitora do komunikacji
z pacjentem można swobodnie
uzupełniać kartę podczas
teleporady zdrowotnej

• Niezwykle precyzyjna optyka
kamery – rozdzielczość 1080p
i 4-krotny zoom cyfrowy

• Zintegrowane głośniki stereo
i mikrofon

• Łatwe do podłączenia
urządzenie na USB
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KAMERY 
IDEALNE DLA 

• Doskonała optyka kamery w celu

zapewnienia wyraźnego obrazu

odpowiedniego do badania

pacjentów z ranami i urazami

• Automatyczna kompensacja
słabego oświetlenia

• Wbudowany mikrofon kierunkowy

• Zintegrowana zaślepka kamery
zapewniająca prywatność

• Złącze USB dla adaptera
bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego

POLY STUDIO P5 

Pacjenta w domu lub personelu 

medycznego, który potrzebuje 

precyzyjnie dopasowanej kamery 

internetowej na USB 

IDEALNE DLA 

• Rozdzielczość 4K na potrzeby
uzyskania ostrego i czystego
obrazu

• Wysokowydajny przetwornik
obrazu

• Zintegrowana zaślepka kamery
zapewniająca prywatność

• Zintegrowany głośnik
o wysokiej mocy

• Układ z wieloma mikrofonami

POLY STUDIO P15 

Pacjenta lub personelu 

medycznego, który potrzebuje 

kamery ze śledzeniem rozmówcy 

bez angażowania pracy rąk 
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IDEALNE DLA 

• Połączenie z komputerem PC i Mac
za pomocą USB/ USB-C, ze
smartfonem i tabletem poprzez
złącze 3,5 mm

• Intuicyjne kontrolki linii do
odbierania/ kończenia połączeń,
sterowania głośnością i wyciszania

• Opcja dynamicznej korekty
automatycznie koryguje dźwięk
audio do użytku głosowego
i multimediów

• Kompatybilne z Zoomem

BLACKWIRE 5200 SERIES 

Dużej liczby połączeń, administracyjnego 

personelu medycznego 

PRZEWODOWE ZESTAWY SŁUCHAWKOWE 

IDEALNE DLA 

• Elastyczny mikrofon z redukcją

szumów w technologii Acoustic Fence

• Zaawansowana, hybrydowa redukcja

szumów (ANC) z trzema ustawieniami,

które pozwalają na optymalizację

działania

• Dzięki wskaźnikowi rozmowy inne

osoby wiedzą, kiedy prowadzisz

rozmowę

• Łączność za pomocą USB-A lub USB-C

• Kompatybilne z Zoomem

BLACKWIRE 8225 

Administracyjnego personelu medycznego 

NOWOŚĆ 
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BEZPRZEWODOWE ZESTAWY SŁUCHAWKOWE Z BLUETOOTH 
IDEALNE DLA 

• Aktywna redukcja szumów (ANC)
pozwala blokować dźwięki w głośnych
środowiskach

• Inteligentne czujniki, automatyczne
odbieranie i wyciszanie rozmów

• Czas rozmów do 19 godzin

- Niezwykle wygodny pałąk nagłowny

• Kompatybilne z Zoomem

VOYAGER FOCUS 2 

WYBIERANE PRZEZ KLIENTÓW 

Personelu medycznego, który 

potrzebuje zestawu słuchawkowego 

z Bluetooth klasy Premium 

IDEALNE DLA 

• Dostępne dwa sposoby noszenia: hi-fi
z dźwiękiem stereo lub mono

• Elastyczny wysięgnik mikrofonu
i ergonomiczny design zapewniają
wygodę użytkowania na długi czas

• Swoboda przemieszczania się
z zasięgiem 50 m/164 stóp.

• Czas rozmów do 24 godzin i czas
odsłuchu do 47 godzin

• Kompatybilne z Zoomem

VOYAGER 4300 

Personelu medycznego, który jest 

w ciągłym ruchu i potrzebuje stałego 

kontaktu z zespołem dostarczającym 

opiekę w punkcie świadczenia usług 

IDEALNE DLA 

• Łączność z telefonem stacjonarnym,
komputerem PC/Mac lub telefonem
komórkowym z funkcją Bluetooth

• Zasięg do 75 m/ 250 stóp (pole widzenia)
z wykorzystaniem technologii Bluetooth
Klasy 1

• Wybór między łącznością Bluetooth za
pomocą najnowszego złącza USB-C lub
aktualnie stosowanego złącza USB-A

• Pozostań w kontakcie cały dzień dzięki
opcjom bazy do ładowania

VOYAGER 5200 OFFICE SERIES 

Personelu medycznego, który potrzebuje 

wykonywać i odbierać połączenia bez użycia 

rąk, zarówno w gabinecie jak i poza nim 
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BEZPRZEWODOWE ZESTAWY SŁUCHAWKOWE Z BLUETOOTH 
IDEALNE DLA 

• Wielokierunkowe, podwójnie
sparowane mikrofony bez wysięgnika
dysponują ulepszoną technologią
cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP)

• Dwa tryby aktywnej redukcji szumów
(ANC) pozwalają na wybór
preferowanego poziomu redukcji
szumów

• Inteligentne czujniki, automatyczne
odbieranie i wyciszanie rozmów

• Kompatybilne z Zoomem

VOYAGER 8200 UC 

Personelu medycznego, który pracuje w 

środowiskach z wieloma zakłóceniami, 

zarówno w ruchu jak i w przychodni 

IDEALNE DLA 

• Konstrukcja bez wysięgnika posiada
wielokierunkowe mikrofony i aktywną
redukcję szumów (ANC)

• Dopasowane wkładki douszne
zapewniają stereofoniczną jakość hi-fi

• Pałąk na szyję wibruje, powiadamiając
o przychodzących połączeniach

• Słuchawki można sparować z
maksymalnie ośmioma urządzeniami
i podłączyć jednocześnie do dwóch
urządzeń

• Kompatybilne z Zoomem

VOYAGER 6200 UC 

Personelu medycznego, który potrzebuje 

wygodnego pałąka na szyję w wkładkami 

dousznymi z zastosowaniem technologii 

Bluetooth 

IDEALNE DLA 

• Wygoda na cały dzień, dyskretny
wygląd

• Wyraźna i profesjonalna
komunikacja

• Opcje połączenia (telefon
stacjonarny, PC/Mac lub telefon
komórkowy) dostosowane do
sposobu pracy użytkowników

• Przenośne etui ładujące do
zasilania w dowolnym momencie
i miejscu

• Kompatybilne z Zoomem

VOYAGER 5200 UC 

WYBIERANE PRZEZ KLIENTÓW 

Personelu medycznego, który potrzebuje 

dyskretnego i przenośnego zestawu 

słuchawkowego z Bluetooth 



13  BROSZURA NA TEMAT ROZWIĄZAŃ POLY DLA OPIEKI ZDROWOTNEJ 

BEZPRZEWODOWE ZESTAWY SŁUCHAWKOWE Z BLUETOOTH 

IDEALNE DLA 

• Technologia DECTTM zapewnia ultra-
bezpieczną komunikację

• Słyszalność na przestrzeniach
współdzielonych z 2x większym
zagęszczeniem sieci

• Zasięg na linii wzroku do 580 stóp/
180 m

• Mikrofon z redukcją szumów dzięki
technologii Acoustic Fence firmy Poly

SAVI 7300 

Idealne dla Personelu medycznego, 

który poszukuje wysokiej jakości

i bezpiecznej komunikacji 
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ZESTAWY GŁOŚNOMÓWIĄCE 
IDEALNE DLA 

• Redukcja echa i hałasu, tak aby
wszyscy słyszeli wyraźnie

• Dźwięk klasy Premium na potrzeby
profesjonalnych konferencji

• Prosta konfiguracja, tak aby można
było szybciej rozpocząć spotkania

• Parowanie dwóch jednostek na
potrzeby większych pomieszczeń

POLY SYNC 40 

Idealne dla Organizacji opieki 

zdrowotnej, które poszukują wysokiej 

jakości zestawów głośnomówiących do 

pomieszczeń o średnich rozmiarach 

IDEALNE DLA 

• Autorski dźwięk audio firmy Poly

• Rozpoczynanie spotkań za
pomocą jednego przycisku

• Prosta i łatwa kontrola nad
rozwiązaniem wideo Poly dla
Twojego pomieszczenia

POLY TRIO C60 

Sal konferencyjnych dla administracji i personelu 

IDEALNE DLA 

• Połączenie USB typu plug-and-play
(działanie po podłączeniu) za pomocą
wygodnego kabla

• Opcja adaptera Bluetooth na potrzeby

bezprzewodowej łączności z komputerem

PC (Poly Sync 20+)

• Wbudowany moduł Bluetooth na
potrzeby łączności z telefonem
komórkowym

• Czas rozmów do 20 godzin

• Możliwość ładowania telefonu
komórkowego

POLY SYNC 20 

Personelu medycznego, który 

potrzebuje profesjonalnego, 

osobistego, przenośnego zestawu 

głośnomówiącego z funkcją Bluetooth 
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TELEFONY STACJONARNE 
IDEALNE DLA 

• 7-calowy dotykowy wyświetlacz LCD, 2
porty USB (typu A i typu C),
zintegrowany moduł Bluetooth i Wi-Fi

• Specjalny przycisk do Microsoft Teams

• Możesz wybrać pomiędzy modelem ze
słuchawką lub bez słuchawki do użytku
z zestawem słuchawkowym

CCX 600 

Personelu medycznego, który pragnie 

kontaktować się z pacjentami poprzez 

terapię z bezpośrednią obserwacją wideo 

za pomocą telefonu dostosowanego do 

Microsoft Teams z większym ekranem 

IDEALNE DLA 

• Natywna obsługa Microsoft Teams;
Skype for Business i OpenSIP zostaną
wprowadzone w 2020 r.

• Odwracalna podpora umożliwia
mocowanie na ścianie lub ustawienie na
biurku

• 5-calowy dotykowy wyświetlacz LCD;
1 x port USB typu A

• Obsługa funkcji Wi-Fi i Bluetooth
poprzez opcjonalny klucz USB

CCX 400 

Personelu medycznego, który potrzebuje 

wspólnego lub podstawowego telefonu 

do korzystania z Microsoft Teams 

IDEALNE DLA 

• 5-calowy, dotykowy wyświetlacz LCD, 2
porty USB (typu A i typu C),
zintegrowany moduł Bluetooth

• Specjalny przycisk do Microsoft Teams

• Możesz wybrać pomiędzy modelem ze
słuchawką lub bez słuchawki do użytku
z zestawem słuchawkowym

CCX 500 

Personelu medycznego, który 

potrzebuje telefonu z natywną 

obsługą Microsoft Teams 
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TELEFONY STACJONARNE 
IDEALNE DLA 

• Funkcjonalny telefon stacjonarny IP
z kolorowym wyświetlaczem, obsługujący
12 linii

• Wielokrotnie nagradzany dźwięk dzięki
technologiom Poly HD Voice i Poly
Acoustic Fence

• Obsługuje zestawy słuchawkowe
podłączane za pomocą USB i RJ9

• Podwójne porty Ethernet 10/100/1000
i obsługa Wi-Fi z opcjonalnym
adapterem USB dla OBiWiFi5G

VVX 450 

Personelu medycznego, który wykonuje 

umiarkowaną liczbę połączeń, lub małych 

gabinetów potrzebujących kluczowych 

konfiguracji systemu z wieloma liniami. 

IDEALNE DLA 

• Podstawowy telefon stacjonarny IP z
kolorowym wyświetlaczem, obsługujący 4 linie

• Wielokrotnie nagradzany dźwięk dzięki

technologiom Poly HD Voice i Poly Acoustic

Fence

• Obsługuje zestawy słuchawkowe podłączane
za pomocą USB i RJ9

• Podwójne porty Ethernet 10/100/1000

i obsługa Wi-Fi z opcjonalnym adapterem USB

dla OBiWiFi5G

VVX 250 

Personelu medycznego i personelu 

obsługi klienta, który potrzebuje 

niezawodnego telefonu 

przewodowego 

IDEALNE DLA 

• Telefon stacjonarny IP o średnim zasięgu,
z kolorowym wyświetlaczem, obsługujący 6
linii

• Wielokrotnie nagradzany dźwięk dzięki
technologiom Poly HD Voice i Poly Acoustic
Fence

• Obsługuje zestawy słuchawkowe
podłączane za pomocą USB i RJ9

• Podwójne porty Ethernet 10/100/1000
i obsługa Wi-Fi z opcjonalnym adapterem
USB dla OBiWiFi5G

VVX 350 

Personelu medycznego, którego praca 

wymaga niezawodnej łączności i który 

wykonuje umiarkowaną liczbę połączeń 
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OPROGRAMOWANIE
I INFRASTRUKTURA 

Oprogramowanie Poly Lens zapewnia Działowi IT 
lepszą widoczność wszystkich stanowisk w całej 
organizacji opieki zdrowotnej na jednym 
wspólnym ekranie. Większa widoczność, zdalne 
rozwiązywanie problemów, aktualizacje i kontrola 
inwentaryzacyjna sprzętu w celu uzyskania 
szybszego zwrotu z inwestycji – wszystko dzięki 
pracy w chmurze.  Możesz uzyskać informacje na 
temat wykorzystania urządzeń, zwiększając 
poziom wykorzystania przez personel medyczny
i zmniejszając liczbę zgłoszeń do pomocy 
technicznej.  Architektura Poly Lens w chmurze 
zapewnia bezproblemową skalowalność z 
zachowaniem bezpieczeństwa. Nie są wymagane 
duże nakłady pracy ze strony Działu IT. 

POLY LENS 

Oprogramowanie Poly Clariti pozwala 
personelowi na łatwe nawiązywanie 
połączeń z każdego miejsca z doskonałą 
jakością i niespotykaną skalowalnością. 
Uruchamiasz infrastrukturę wideo na 
miejscu, z wykorzystaniem prywatnej 
chmury lub w trybie hybrydowym? Każde 
rozwiązanie jest dobre: Dzięki szerokiemu 
współdziałaniu Poly Clariti ludzie mogą się 
łączyć w każdym miejscu, o każdym czasie 
i na dowolnym urządzeniu. Organizacje 
opieki zdrowotnej mają pełny dostęp 
i kontrolę nad kompleksowymi 
platformami do konferencji wideo. 

POLY CLARITI 



©2022 Poly. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli. Znak towarowy Bluetooth należy do Bluetooth SIG, 
Inc., a każde zastosowanie znaku przez Poly podlega zasadom licencji. 1.22 780653 

Dowiedz się więcej na temat Rozwiązań Poly dla opieki zdrowotnej na stronie: www.poly.com/healthcare 

https://www.poly.com/us/en/solutions/industry/healthcare
https://www.poly.com/us/en/solutions/industry/healthcare



