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KOMMA IGÅNG
Aktuell smärtpunkt: Oreda påverkar koncentrationen

Möss och tangentbord i företagsklass från Logitechs sortiment för företag som är 
kompatibla med flera operativsystem sparar utrymme i alla konfigurationer samtidigt 
som anslutningarna hålls säkra.

•   Knappen Easy-Switch™ så att du kan arbeta på upp till tre datorer
•    Logitech Flow-styrning av flera datorer och operativsystem samt fildelning
•   En Logi Bolt-mottagare kan parkopplas med upp till sex Logi Bolt-produkter

LÖSNING FÖR EN FÖRBÄTTRAD ARBETSSTATION:
En uppsättning tillbehör, oavsett hur många enheter en medarbetare 
använder

”När det är rörigt på mitt 
skrivbord kan jag inte 
jobba.” 
Kvinna, Schweiz, ålder 25–291

8 AM

”Att få mer att göra med kort varsel är en 
smärtpunkt.” Kvinna, Schweiz, ålder 35–401

GLOBALA ARBETARE RAPPORTERAR ATT FÖLJANDE OMRÅDEN HAR PÅVERKAT 
DERAS ARBETSPRESTATIONER NEGATIVT SEDAN PANDEMIN BÖRJADE:

Lång arbetstid2Psykisk hälsa2 Distansarbetskonfiguration2

Programvaran Logitech Options+ låter slutanvändare 
anpassa och konfigurera knappar och tangenter för att 
utföra sina vanligaste och mest repetitiva uppgifter, justera 
rullningsupplevelsen och optimera markörhastigheten.

UNDER ARBETE
Aktuell smärtpunkt: Krävande arbetsbelastning 
blir ofta överväldigande

1 PM

”[Smärta i] rygg, ögon, handled 
och nacke irriterar mig mest.” 
Man, Spanien, ålder 25–291

LÖSNING FÖR EN FÖRBÄTTRAD ARBETSSTATION: 
Ergonomiska verktyg som är utvecklade, designade och konstruerade för 
bekvämlighet hela dagen i en affärsmiljö

Logitech Lift – vertikal ergonomisk mus för 
företag, tillgänglig för både vänster- och 
högerhänta användare, placerar händerna 
i en naturlig handslagsposition. En vinkel 
på 57° minskar muskelbelastningen med 
10 procent och främjar en mer ergonomisk 
hållning.4

Produktivitetsförlust 
kopplad till frånvaro 
kostar arbetsgivare:

per medarbetare 
årligen3

1 685 USD

AVSLUT
Aktuell smärtpunkt: 
Långa arbetsdagar gör att 
medarbetarna känner sig 
utbrända

7 PM

Logi Bolt USB Receiver 
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Ergonomic Mouse

LÖSNING FÖR EN FÖRBÄTTRAD ARBETSSTATION:
Programvara som gör det möjligt för anställda att effektivisera sitt 
arbetsflöde och få saker gjorda på det sätt som gör att de arbetar bäst

74 % 70 % 66 %


