
Update procedure Polycom Studio naar V1.3.0.000735 (Windows) 

1. Download de Polycom Companion Tool via :

https://support.polycom.com/content/support/north-america/usa/en/support/video/companion/companion.html

2. Installeer de Polycom Companion Tool vanuit uw downloadmap 

3. Sluit de Polycom Studio aan met USB kabel op de computer (als deze nog niet is aangesloten)

4. Sluit de Polycom Studio aan op de netstroom adapter (als deze nog niet is aangesloten)
 

 

 

 



5. Open de Polycom Companion Tool via het Windows Start Menu of Zoek functie.

6. Selecteer de Polycom Studio (het kan even duren dat deze zichtbaar is in de tool i.v.m. opstarten 
van de Polycom Studio)



7. Log in met username: Admin en het default password Polycom12#$  
en accepteer de voorwaarden.

8. Voer het huidige wachtwoord  in  Polycom12#$  en voer een nieuw wachtwoord in. 



9. Selecteer uw land en kies next. 

 

In de volgende stappen kunt u uw camera instellen / configureren. Dit is voor de update niet  
noodzakelijk. Wilt u de camera configureren doorloop de stappen, wilt u dit niet kies voor skip.  
(In deze handleiding slaan wij deze configuratie over)

 

10.



Na de configuratie of het overslaan kiest u voor Finish

Ga vervolgens door naar stap 12 op de volgende pagina.

11.



Nadat u op Finish heeft geklikt krijgt u onderstaand overzicht. Bij Software versie ziet u de huidige 
versie staan van de firmware. Dit moet minimaal V1.3.0000735 zijn. 

 Kies voor het tabblad Firmware Update indien geen V1.3.0.000735

12.

13.



 Kies Update.

 

 Voer uw eerder gekozen wachtwoord in en kies Sign in

14.

15.



 Uw Polycom start gelijk met downloaden en updaten van uw Polycom, dit kan even duren.  
 Sluit de Polycom Companion Tool /computer/Polycom Studio niet af.

 Wanneer de update is gedaan controleert u de versie en vervolgens kunt u de tool sluiten.
 En wanneer nodig de camera afsluiten voor u deze los koppelt van de net stroom adapter.

U bent klaar. Uw Polycom Studio is nu helemaal up to date.

16.

17.


