
DRAADLOOS: DE NIEUWE STANDAARD 
VOOR OPEN WERKOMGEVINGEN

Gartner voorspelt dat er tegen 2020 wereldwijd 20,4 miljard verbonden 
apparaten in gebruik zullen zijn, en dat dit stijgt naar 31 miljard tegen 
2023.1 Dit zal worden aangedreven door 5G, waardoor de bandbreedte 
zal toenemen en het gebruik van draadloze apparaten zal worden 
gestimuleerd. De manier waarop we werken zal worden gerevolutioneerd.

31 miljard 
VERBONDEN APPARATEN 
VOORSPELD TEGEN 20231

De moderne werkplek vereist een draadloze wereld met 
minimale zakelijke impact. Het moet connectiviteit tussen 
desktopapparaten mogelijk maken én de standaard zijn 
voor alle zakelijke communicatie, inclusief spraak. 

80%
VAN DE CONSUMENTEN VINDEN 
DRAADLOZE SERVICES ONMISBAAR2

OPEN KANTOORRUIMTEN: DRAADLOZE VERBINDINGEN VERANDEREN DE WERKPLEK

67% van de werknemers gebruikt hun persoonlijke apparaten 
op de werkplek3

BRING-YOUR-
OWN-DEVICE 

(BYOD)

Het gebruik van persoonlijke, onbeheerde apparaten kan leiden tot een slechte 
gebruikerservaring in drukke draadloze omgevingen. Hoewel 64% van de werknemers een door 
het bedrijf goedgekeurd apparaat voor werkdoeleinden gebruikt, is slechts 40% onderworpen 
aan regelgeving met betrekking tot het gebruik van persoonlijke apparaten.4

Tegen 2030 zal iedere persoon 15 verbonden apparaten 
bezitten5

 
VERHOOGDE 
VRAAG AAN 
NETWERKEN

Elke medewerker maakt gebruik van draadloze apparaten, zoals laptops, printers, 
smartwatches, fitnesstrackers, mobiele telefoons en koptelefoons. Het aantal zal alleen nog 
maar toenemen. Dit heeft een directe invloed op de gebruikerservaring, omdat veel van deze 
apparaten dezelfde niet-gelicentieerde draadloze 2.4 GHz-technologie gebruiken. 

ZORG DAT GEBRUIKERS UITGERUST ZIJN VOOR SUCCES: LOGITECH ZONE WIRELESS EN ZONE WIRELESS PLUS 

Logitech Zone Wireless- en Zone Wireless Plus-headsets zijn ontworpen voor moderne open kantooromgevingen. 
Werknemers hebben volledige vrijheid van bewegen zonder in te boeten aan de kwaliteit van de ervaring.  

60% van de werknemers geeft aan dat langzame wifi hun 
grootste IT-probleem is6MEER 

BEHOEFTE AAN 
ONDERSTEUNING Een slechte netwerkervaring kan leiden tot meer klachten en ondersteuningsproblemen. 

SPECIAAL ONTWORPEN VOOR MODERNE KANTOORRUIMTEN
Zone Wireless en Zone Wireless Plus kunnen via Bluetooth® tegelijk verbinding 
maken met zowel een computer als een smartphone. 

Tot 30 m (ongehinderde gezichtslijn bij 360°)  

ZORG VOOR DE BESTE GEBRUIKERSERVARINGEN

 Het opzetten van uw kantoor volgens deze richtlijnen zal bijdragen aan een probleemloze, draadloze gebruikerservaring. 

BEST PRACTICES OM STORINGEN TE VOORKOMEN

Draadloze headsets voor mobiliteit op 
kantoor of bedrade apparaten voor 
medewerkers die geen draadloze 
opstelling nodig hebben.     

Kies producten die bij de behoeften van de 
gebruikers passen

Vermijd rond te lopen in een omgeving 
met een drukke omgeving
Als u een gesprek begint, ga dan niet van uw 
plek tot u klaar bent. Hiermee voorkomt u dat u 
in gebieden met veel storing terechtkomt. Als u 
moet rondlopen, vermijd dan drukke plekken in 
het kantoor.

Indien mogelijk, gebruikt u de 5 GHz-
bandbreedte voor wifi  
Als dit niet mogelijk is, schakel dan een van 
de niet-overlappende wififrequenties op de 
toegangspunten uit om deze ruimte voor 
Bluetooth-apparaten vrij te maken. 

Als er Bluetooth in de computers is ingebouwd, 
zorgt u ervoor dat deze is uitgeschakeld wanneer 
deze niet in gebruik is om te voorkomen dat het 
de spraakdiensten van koptelefoons en dongle-
combinaties verstoort. 

VOLLEDIGE CONTROLE OVER UW OPEN 
KANTOORRUIMTE
Neem contact op met uw accountmanager om de opties voor uw 
werkruimte te bespreken en meer te weten te komen over de Logitech 
Zone Wireless- en Zone Wireless Plus-headsets. 

Invoegen: Logo van 
wederverkoper

Naam van de wederverkoper 
invoeren, 
E-mailadres
Telefoonnummer
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De Zone Wireless Plus-ontvanger integreert 
Bluetooth en UnifyingTM-radio met één 
ontvanger om de prestaties te optimaliseren.

Met Zone Wireless Plus kunt u maximaal zes draadloze 
Logitech Unifying-randapparaten verbinden via één USB
Unifying- en audio-ontvanger.

Bluetooth-technologie in Zone Wireless en Zone Wireless Plus 

 Krijg meer met Zone Wireless Plus 

Beweeg over cirkels en pictogrammen voor meer informatie!

Beweeg over de blauwe kruisjes voor meer informatie!

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-02-07-gartner-says-8-billion-connected-things-will-be-in-use-in-2017-up-31-percent-from-2016
https://www.ctia.org/the-wireless-industry/infographics-library
https://imaginenext.ingrammicro.com/data-center/23-byod-statistics-you-should-be-familiar-with
https://clutch.co/it-services/resources/how-employees-engage-company-cybersecurity-policies
https://www.martechadvisor.com/articles/iot/by-2030-each-person-will-own-15-connected-devices-heres-what-that-means-for-your-business-and-content/
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