
WERKPLEKKEN TRANSFORMEREN 
VOOR DE MODERNE WERKDAG
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Meer informatie over het transformeren van werkplekken voor gezondheid  
https://www.logitech.com/business/resources/workspace-wellness.html

AAN DE SLAG
Huidig pijnpunt: Rommel heeft invloed op het concentratievermogen

De muizen en toetsenborden uit de Logitech for Business collectie zijn van 
professionele kwaliteit, zijn compatibel met meerdere besturingssystemen, 
besparen ruimte in elke werkopstelling en zorgen voor veilige verbindingen. 

•   Een Easy-Switch™-knop om op maximaal drie computers tegelijkertijd te    
     werken.
•   Logitech Flow-technologie voor bediening en bestanden delen op meerdere  
     computers en besturingssystemen.
•    Eén Logi Bolt-ontvanger kan worden gekoppeld met maximaal zes Logi 

Bolt-producten.

OPLOSSING VOOR EEN GETRANSFORMEERDE WERKPLEK:
Één set randapparatuur, ongeacht de hoeveelheid apparaten die de 
werknemer gebruikt

“Als mijn bureau rommelig 
is, kan ik niet werken.” 
Vrouw, Zwitserland, 25-29 jaar1

8 AM

“Meer werk krijgen dat snel af moet, is een 
pijnpunt.” Vrouw, Zwitserland, 35-40 jaar1

WERELDWIJD MELDEN WERKNEMERS DAT DE VOLGENDE FACTOREN 
HUN WERKPRESTATIES NEGATIEF HEBBEN BEÏNVLOED SINDS HET BEGIN 

VAN DE PANDEMIE:

lange werkuren2
geestelijke

gezondheid2 thuiswerkplek2

Met Logitech Options+-software kunnen eindgebruikers 
knoppen en toetsen aanpassen en configureren om meest 
voorkomende en repetitieve taken uit te voeren, hun 
scroll-ervaring aan te passen en hun cursorsnelheid te 
optimaliseren.

TIJDENS HET WERKEN
Huidig Pijnpunt: Een hoge werkdruk is een   
bron van overweldiging
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“[De pijn in] mijn rug, ogen, pols 
en nek zijn het vervelendst.” 
Man, Spanje, 25-29 jaar1

OPLOSSING VOOR EEN GETRANSFORMEERDE WERKPLEK: 
Ergonomische hulpmiddelen die zijn ontwikkeld, ontworpen en gemaakt voor 
de hele dag comfort in een zakelijke setting

De Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse 
for Business, verkrijgbaar voor zowel links- als 
rechtshandige gebruikers, plaatst de handen 
in een natuurlijke handdrukpositie. Een hoek 
van 57° vermindert de spierbelasting met 10% 
en bevordert een ergonomische houding.4

Productiviteitsverlies 
vanwege verzuim 
kostte werkgevers:

per werknemer 
per jaar3

USD 1.685

AFRONDEN
Huidig pijnpunt: door de lange 
werkdagen voelen werknemers 
zich opgebrand
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Logi Bolt USB Receiver 

Signature M650 for Business

Lift Vertical 
Ergonomic Mouse

OPLOSSING VOOR EEN GETRANSFORMEERDE WERKPLEK: 
Software die werknemers in staat stelt hun workflow te stroomlijnen en dingen 
gedaan te krijgen op de manier waarop zij het beste werken
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