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De jaarlijkse groei van draadloze kantoorheadsets is bijna 30% per jaar, gestimuleerd door UC, wat blijft 
groeien met 36%. Bovendien blijkt uit onderzoek van Jabra dat maar liefst 61% van de bestaande headsets, 
gebruikt voor zakelijke doeleinden, niet- UC-gecertificeerde consumenten producten zijn.
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SAMENWERKING

FLEXIBILITEIT
Werk op afstand zal concurreren 
met werken vanuit kantoor tegen

Meer lawaai en afleiding

Alleen 
werken

Face to Face
samenwerking

Virtuele
samenwerking

Van de 
kenniswerkers zullen 
minstens één keer 
per week op afstand 2025

Groei ratio van 
draadloze, op taken 
gebaseerde headsets 

Meer Unified 
Communications 
tegen 2022

Van de headsets die 
voor het werk worden 
gebruikt zijn niet
UC-gecertificeerd

Lawaai en onderbrekingen zijn de belangrijkste pijnpunten voor werknemers in open kantoren. We zijn nu 
minder of niet meer op kantoor, maar een lawaaierig huis is net zo relevant. Er is een duidelijke verschuiving 
van alleen werken naar samenwerken. Concentratie, samenwerking en flexibiliteit moeten naast elkaar 
bestaan om in de toekomst productief te zijn

Sources: Jabra market model. Market including only enterprise brands. Wired CAGR = 12% 2019-2022   |   Platforms Market: MZA Consultants 2017 & 2018 
Jabra Knowledge Worker Survey 2012, 2018  |  Gensler US Workplace Survey 2019   |   Jabra Segmentation Study 2017
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UC is een reis. In het begin ging het erom 
dat men een USB-headset kon aansluiten 
om spraakoproepen op softphones 
mogelijk te maken. Dit evolueerde naar 
een focus op het verhogen van de 
adoptie met producten zoals Evolve die 
gingen over het blokkeren van geluid. Nu 
levert UC resultaten op het gebied van 
productiviteit en innovatie. Werk is niet 
langer een plek waar je naartoe gaat, het 
is iets wat je doet.

De eerste golf van Evolve2 is gericht 
op de bureaumedewerker en de 
afstandswerker.
 
• Het belangrijkste pijnpunt van de 

bureaumedewerker is lawaai en 
onderbrekingen die de productiviteit 
en concentratie beïnvloeden.

• De medewerker op afstand moet 
in staat zijn om vrij door het huis 
te bewegen en de afleiding van 
familieleden weg te nemen.

Evolutie

1ste UC 
GOLF

2de UC 
GOLF

EVOLVE
EVOLVE 2

3e UC 
GOLF
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• Tot 2x betere samenwerking: 
ontworpen om gedistribueerde 
teams samen te brengen

• Tot 4x betere concentratie: 
ontworpen om meer ruis te 
blokkeren

• Tot 3x betere flexibiliteit: 
ontworpen om te werken vanaf elke 
locatie

Concentratie, samenwerking en 
flexibiliteit moeten naast elkaar 
bestaan om de productiviteit te 
verhogen en dit zijn de belangrijkste 
pijlers van Evolve2.

Waarom de nieuwe serie?



Ontworpen om je gefocust te houden. 
De beste headset voor concentratie en 
samenwerking.

Oplaad- 
standaard

Tot 30m draadloos 
bereik

Personalisatie met Jabra 
Direct en Sound+

Dual 
Connectivity

Verbeterde passieve 
ruisonderdrukking en digitale 

hybride actieve ruisonderdrukking

Rijke en heldere muziek met 
aangepaste 40mm luidsprekers

MS Open Office certificering en 
speciale Teams knop

Concentratie Samenwerking Flexibiliteit

360o Busylight

Oordetectie voor slimme 
media en powerbeheer

Tot 37 uur batterijduur

Draaibare microfoon arm 
voor gesprekken op kantoor 
en onderweg

EVOLVE2 85



Ontworpen om je flexibel en 
mobiel te houden. Werk overal 
met superieure draadloze 
audioprestaties.

USB 
dongles

Bewegingssensor om gebruik 
te detecteren

Tot 37 uur 
batterij

Tot 30m draadloos 
bereik

Dual connectivity

360o Busylight

Toegang met één druk op de 
knop tot stemassistentie of 

speciale Teams knop

Microfoon-arm dempen 
en automatisch antwoorden

Verbeterde passieve 
ruisonderdrukking

Personalisatie met Jabra 
Direct en Sound+

Krachtige muziek 
40mm-luidsprekers

Ongeëvenaarde belprestaties
Open Office certificering

EVOLVE2 65

De Evolve2 65 heeft dezelfde familie-
eigenschappen als de 85 wat betreft 

de nieuwe chipset, het 360º  busylight, 
de krachtige luidsprekers enzovoort. Hij 
biedt een lange batterijduur van 37 uur 
non-stop bellen en muziek. De Evolve2 
65 en Evolve2 85 zijn ook verkrijgbaar 

in beige.

Concentratie Samenwerking Flexibiliteit



Ontworpen om je 
geconcentreerd te houden. 
Uitzonderlijke audio, 
uitstekende geluidsisolatie, 
superieur comfort.

Bedraad met
USB-A

Bedraad met 
USB-C

Bewegingssensor om gebruik 
te detecteren

360o Busylight

Speciale 
Teams knop

Microfoon-arm dempen 
en automatisch antwoorden

Verbeterde passieve 
ruisonderdrukking

Personalisatie met
Jabra Direct en Sound+

Krachtige muziek 
40mm-luidsprekers

Ongeëvenaarde belprestaties 
Open Office Certificering

EVOLVE2 40

Jabra Evolve2 40 is the wired 
version of the Evolve 65 and comes 

with a very similar feature set. The 
main difference is the connectivity 

which for Evolve2 40 is USB-a or 
USB-c.

Concentratie Samenwerking Flexibiliteit



De Evolve2 werkt met alle toonaangevende UC-platforms en is 
de eerste serie headsets die gecertificeerd is voor MS Teams.

Gecertificeerd voor alle toonaangevende UC-platforms

Partners in de UC-monitoring omgeving

Ontwikkel Community SDK-programma 

First Party Software

iOS

Jabra Express Jabra Direct

UC-certified means UC-satisfied

Evolve2 stelt een nieuwe 
norm voor het ecosysteem 
en de ervaring. Alle 
producten zullen UC-
versies en -varianten 
hebben die gecertificeerd 
zijn voor MS Teams met 
een speciale knop voor 
Teams. Tot slot biedt Jabra 
ook een sterke suite van 
1st party software die 
de IT-manager volledige 
controle geeft over de 
headsets en de gebruiker 
de mogelijkheid geeft 
om zijn geluidservaring 
volledig te personaliseren



Teams-certified means teams are satisfied.

Stemmelding wanneer 
de gebruiker de headset 
draagt

Paarse led knippert als de 
gebruiker geen headset 
draagt

Meldingen:
• Inkomende Microsoft-Teams gesprekken
• Microsoft Teams vergadering klaar om toe te treden
• Microsoft Teams gemiste oproepen
• Microsoft Teams voicemails

Speciale Microsoft Teams-knop:
• Beantwoord inkomende MS Teams oproepen
• Starten van de vergadering “Join now” knop
• Openen van het scherm voor gemiste oproepen 
• Openen van het voicemailscherm van MS Teams 

Ontworpen voor Microsoft Teams



Jabra heeft zich gevestigd als het top enteprisemerk met een marktaandeel van 60%. Het heeft meer dan
16,5 miljoen units verkocht en bediende ongeveer 40.000 bedrijven wereldwijd.

UPSELL
Verleid uw klanten om te upgraden naar een eersteklas oplossing die in elk opzicht superieur is 
en een hogere marge alternatief biedt.

NIEUWE KLANTEN
Ontwikkel uw inkomsten met het nieuwe assortiment dat u reden tot verkopen geeft en uw 
klanten meer om van te houden.

TECHNOLOGIE
Verhoog de loyaliteit van klanten met een reeks headsets die premium ontworpen zijn, duurzaam 
en gemakkelijk te implementeren en te onderhouden.

UC ADOPTIE
Verhoog de gebruikersadoptie van uw klanten door ze te helpen het potentieel van het door hun 
gebruikte platform te zien. Evolve2 werkt met alle toonaangevende UC-platforms.

VERTROUWEN
Wees de expert die uw klanten nodig hebben door oplossingen aan te bieden die een nieuwe 
standaard voor het moderne werken zetten en die een gesprek over de toekomst van de moderne 
werkplek mogelijk maken.

Waarom Jabra / Wat kunt u hiermee bereiken?



Extra informatie
Meer informatie over de Evolve2-serie headsets vindt u in de 
volgende documenten:

• Technische informatie

• Datasheets voor UC-gecertificeerde en 
Microsoft-gecertificeerde opties

https://m.westconcomstor.com/JabraEvolve2Flyers
https://www.westconcomstor.com/content/dam/wcgcom/Global/CorpSite/pdfs/Jabra-Evolve2-Range-technical-specifications-EN.pdf
https://www.westconcomstor.com/content/dam/wcgcom/Global/CorpSite/pdfs/Jabra-Evolve2-datasheets.zip


Bij Westcon creëren we een toekomst die 
gebaseerd is op winnende allianties. Bedrijven 
richten zich op digitale transformatie waardoor 
er nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd. Wij 
zijn gespecialiseerd in datacenters, netwerk en 
infrastructuur, oplossingen voor samenwerking en 
Cybersecurity en helpen onze partners om hun 
voordeel te doen met innovaties in analytics, AI, cloud, 
cybersecurity, IoT, SD-WAN en nog veel meer. We 
bieden een breed scala aan kennis en ondersteuning 
die u helpen te ontwikkelen en kansen te zien in de 
markt.

Ons kantoor
Loodsboot 19
3991 CJ Houten
Tel: +31 30 248 9411
sales.nl@westcon.com

Onze Jabra specialist
Jordy van Spanjen
jordy.vanspanjen@westcon.com
Tel: +31 30 248 9170

Waarom Westcon

Neem contact met ons op


