
PERGUNTAS PARA GARANTIR EF (EXPERIÊNCIA DE 
FUNCIONÁRIO) APRIMORADA COM SEUS PERIFÉRICOS
Pequenas mudanças em seus periféricos, como mouses sem fio e teclados para fluxos específicos, podem fazer 
grande diferença na EF, que segundo pesquisas, pode ajudar a reter talentos e motivar o crescimento. Seguem 
perguntas iniciais que todo negócio deveria se questionar a respeito de seus dispositivos periféricos.

As soluções Logitech for Business deixam as equipes produtivas, seguras e 
satisfeitas. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra oportunidades.

 São compatíveis? Funcionários podem usar diversos 
sistemas operacionais e dispositivos computacionais 
durante o dia. Seus periféricos são compatíveis com 
estes casos de uso?

São adaptáveis? Funcionários podem alternar entre 
diversos locais durante o dia. Seus periféricos podem se 
adaptar a diferentes ambientes?

São sem fio? Para dispositivos sem fio, investigue suas 
opções Bluetooth® para portabilidade organizada. 
Como eles recarregam e quanto tempo dura a carga? 
Periféricos sem fio melhorariam a produtividade para 
seus casos de uso?

 Fazem muito barulho? As teclas do seu teclado ou os 
botões do mouse emitem muito ou pouco som quando 
usados? Tenha em mente apresentações de áudio ou 
vídeo que possam pedir cliques mais silenciosos (ou 
silêncio completo).

Estão de acordo com as necessidades de ergonomia 
dos funcionários? A saúde física dos seus colaboradores 
é a maior prioridade e a base de toda EF. Seus periféricos 
são capazes de reduzir tensão muscular, melhorar a 
postura e aumentar o conforto?

Seus headsets e webcams são adequados? 
Necessidades de reuniões e estilos de apresentações 
podem variar. Seus funcionários estão propriamente 
equipados? Os headsets são confortáveis para uso 
prolongado, se necessário?

Seus teclados e mouses são programáveis? Isso 
permite que os empregados facilmente personalizem 
e até mesmo automatizem algumas tarefas. Há 
software incluído para receber notificações, ver 
situação da bateria ou atribuir funções? 
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