
TRANSFORMERE ARBEIDSPLASSER 
FOR DET MODERNE ARBEIDSLIVET
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Finn ut mer om omlegging til trivsel på arbeidsplassen på
https://www.logitech.com/business/resources/workspace-wellness.html

KOMME I GANG
Aktuelle irritasjonsmomenter: Rot påvirker konsentrasjonen

Kompatible med mange operativsystemer – mus og tastaturer av 
bedriftskvalitet fra serien Logitech for Business sparer plass på pulten og gir 
sikre tilkoblinger. 

•    Easy-Switch™- knapp som fungerer med opptil tre datamaskiner
•    Kontroll med flere datamaskiner og operativsystemer samt fildeling med 

Logitech Flow-teknologi
•    En Logi Bolt-mottaker kan pares med opptil seks Logi Bolt-produkter

TRANSFORMERT ARBEIDSPLASSLØSNING:
Ett sett med eksterne enheter, uansett hvor mange enheter arbeidstakeren bruker

«når skrivebordet er 
rotete, kan jeg ikke jobbe». 
Kvinne, Sveits, alder 25-291

8 AM

«Det å skulle gjøre mye på kort tid er et 
irritasjonsmoment». Kvinne, Sveits, alder 35-401

GLOBALE ARBEIDSTAKERE RAPPORTERER AT FØLGENDE OMRÅDER HAR 
PÅVIRKET ARBEIDSINNSATSEN NEGATIVT SIDEN STARTEN AV PANDEMIEN:

 Lange arbeidsdager2Mental helse2 Innretningen av 
hjemmekontoret2

Med programvaren Logitech Options+ kan sluttbrukerne 
tilpasse og konfigurere knapper og taster til å utføre de vanligste 
og hyppigste oppgavene deres, justere rullemåten og optimere 
markørhastigheten.

UNDER ARBEID
Aktuelle irritasjonsmomenter: Krevende 
arbeidsmengder kan være overveldende

1 PM

«Ryggen, øynene, håndledd 
og nakke [smerte] plager meg 
mest». 
Mann, Spania, alder 25-291

TRANSFORMERT ARBEIDSPLASSLØSNING:
Ergonomiske verktøy som er utviklet, designet og konstruert for komfort hele 
dagen i en bedriftssetting

Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse for 
Business, tilgjengelig for både venstre- og 
høyrehendte, plasserer hendene i en naturlig 
håndtrykksposisjon. En 57° vinkel reduserer 
muskelbelastningen med 10 % og fremmer en 
mer ergonomisk holdning.4

Produktivitetstap 
i forbindelse med 
skulking koster 
arbeidsgivere:

per arbeidstaker 
årlig3

1685 USD

AVSLUTNINGSVIS
Aktuelle irritasjonsmomenter: 
Lange arbeidsdager gjør at 
arbeidstakere føler seg utbrent

7 PM

Logi Bolt USB Receiver 

Signature M650 for Business

Lift Vertical 
Ergonomic Mouse

TRANSFORMERT ARBEIDSPLASSLØSNING:
Programvare som setter arbeidstakerne i stand til å strømlinjeforme 
arbeidsflyten og få ting gjort på den måten de foretrekker

74 % 70 % 66 %


