
VRAGEN DIE U ZICHZELF KUNT STELLEN OM TE 
ZORGEN VOOR EEN VERBETERDE EMPLOYEE 
EXPERIENCE (EX) VAN UW RANDAPPARATUUR
Kleine veranderingen in uw randapparatuur, zoals draadloze muizen en workflowspecifieke toetsenborden, 
kunnen een groot verschil maken in de employee experience (EX) in uw bedrijf. Uit gegevens blijkt dat dit 
kan helpen talent te behouden en groei te stimuleren. Hier volgen enkele vragen die elk bedrijf over zijn 
randapparatuur zou moeten stellen om het gesprek op gang te brengen.

Logitech for Business-oplossingen houden teams productief, veilig en tevreden. 
Neem vandaag nog contact met ons op om uw mogelijkheden door te nemen.

Zijn ze compatibel? Werknemers kunnen gedurende hun 
werkdag gebruikmaken van meerdere besturingssystemen 
en computerapparatuur. Is uw randapparatuur geschikt 
voor deze verschillende gebruikssituaties?

Kunt u ze aanpassen? Werknemers kunnen tijdens hun 
werk van de ene locatie naar de andere gaan. Kan uw 
randapparatuur zich aanpassen aan verschillende fysieke 
omgevingen? 

Zijn ze draadloos? Onderzoek voor draadloze apparaten 
wat de Bluetooth®-opties zijn voor draagbaarheid zonder 
gedoe. Hoe laden ze op en hoe lang duurt het opladen? 
Zou draadloze randapparatuur de productiviteit in uw 
gebruikssituaties verbeteren?

 Hoe klinken ze? Maken de toetsen op uw toetsenborden 
of de knoppen op uw muizen te veel of te weinig geluid 
wanneer u ze gebruikt? Check of audio- of videopresentaties 
stillere (of zelfs geluidloze) klikken vereisen. 

Voldoen ze aan de ergonomische behoeften van uw 
werknemers? De lichamelijke gezondheid van uw personeel 
heeft de hoogste prioriteit en vormt de basis van elke 
employee experience. Is uw randapparatuur ontworpen om 
spierspanning te verminderen, de houding te verbeteren en 
het comfort te verhogen?

Zijn uw headsets en webcams geschikt? 
Vergaderbehoeften en presentatiestijlen verschillen. Zijn uw 
werknemers naar behoren uitgerust? Zijn de headsets veilig 
voor langdurig gebruik?

Zijn uw toetsenborden en muizen programmeerbaar? Dit 
is een gemakkelijke manier voor werknemers om bepaalde 
taken te personaliseren en zelfs te automatiseren. Is er 
software bijgeleverd om meldingen te ontvangen, de 
batterijstatus te zien of gebaren toe te wijzen?
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