
CONEXÕES SEM FIO - A NOVA REGRA 
DOS AMBIENTES DE TRABALHO ABERTOS

A Gartner prevê que haverá 20,4 bilhões de dispositivos conectados 
em uso, em todo o mundo, até 2020 e 31 bilhões até 2023.1 Tudo isso 
graças à tecnologia 5G para celulares, que proporciona um aumento 
na largura de banda e incentiva o uso de dispositivos sem fio, 
revolucionando a forma como trabalhamos.

31 bilhões 
DE DISPOSITIVOS CONECTADOS 
PREVISTOS ATÉ 20231

Ambientes de trabalho modernos exigem um mundo sem 
fio, com o mínimo de impacto nos negócios. Um mundo sem 
fio que permite não só a conectividade entre dispositivos 
desktop, mas também de toda a comunicação empresarial, 
incluindo as feitas por voz, como regra. 

80%
DOS CONSUMIDORES CONSIDERAM 
INDISPENSÁVEIS OS SERVIÇOS SEM FIO2

ESCRITÓRIOS ABERTOS - AS CONEXÕES SEM FIO ESTÃO MUDANDO OS AMBIENTES DE TRABALHO

67% dos trabalhadores utilizam os seus dispositivos pessoais no 
local de trabalho3

TRAGA O 
SEU PRÓPRIO 
DISPOSITIVO 

(BYOD)

O uso de dispositivos pessoais não gerenciados pode causar uma experiência de usuário inferior 
à ideal em ambientes com muitas conexões sem fio. Embora 64% dos empregados utilizem 
um dispositivo aprovado pela empresa para fins de trabalho, apenas 40% estão sujeitos aos 
regulamentos relativos ao uso de dispositivos pessoais.4

Até 2030, cada pessoa possuirá 15 dispositivos conectados 5
 

AUMENTO DA 
DEMANDA DE REDE

Cada funcionário faz uso de vários dispositivos sem fio, como laptops, impressoras, 
smartwatches, monitores de treino, telefones celulares, fones de ouvido; sendo que o 
número de dispositivos individuais continua aumentando. Isto causa um impacto direto na 
experiência do usuário, uma vez que muitos desses dispositivos utilizam a mesma banda 
sem fio não licenciada de 2,4GHz. 

PREPARE OS USUÁRIOS PARA O SUCESSO: LOGITECH ZONE WIRELESS E ZONE WIRELESS PLUS 

Os headsets Zone Wireless e Zone Wireless Plus da Logitech foram projetados para funcionar no ambiente moderno de 
escritório aberto, oferecendo aos funcionários total liberdade de mobilidade sem comprometer a qualidade da experiência.  

60% dos funcionários apontam a lentidão do WiFi como o 
principal problema de TI6ALTA NECESSIDADE 

DE SUPORTE A má experiência no uso da rede pode resultar em mais reclamações e problemas com suporte. 

DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA ESPAÇOS 
DE ESCRITÓRIO MODERNOS
O Zone Wireless e o Zone Wireless Plus se conectam simultaneamente ao 
computador e ao smartphone via Bluetooth®. 

Até 30m de alcance sem fio (linha de visão em campo aberto de 360 graus)  

CRIE EXPERIÊNCIAS DO USUÁRIO QUE SEJAM IDEAIS

 Organizar seu escritório seguindo estas diretrizes ajudará a facilitar uma experiência sem fio perfeita para o usuário: 

PRÁTICAS RECOMENDADAS PARA EVITAR INTERFERÊNCIAS

Headsets sem fio para maior mobilidade 
pelo escritório ou dispositivos com fio 
para funcionários que não precisam de 
mobilidade.     

Escolha produtos que atendam às 
necessidades dos usuários

Evite se deslocar por um ambiente de 
alta densidade
Se você iniciar uma chamada, não se 
desloque até terminá-la, para evitar áreas 
de alta interferência. Se precisar se deslocar, 
evite áreas do escritório onde há maior 
concentração de pessoas.

Se possível, utilize a banda de 5 GHz para WiFi  
Se não conseguir, desligue uma das 
frequências de WiFi não sobrepostas nos 
pontos de acesso, para abrir espaço para 
dispositivos Bluetooth. 

para evitar que interfiram com serviços 
de voz fornecidos pelos headsets e 
combinações de dongle.  

Se os computadores têm Bluetooth 
incorporado, certifique-se de que estão 
desativados quando não estiverem em uso

ASSUMA O CONTROLE DO SEU ESCRITÓRIO 
ABERTO
Entre em contato com o seu Gerente de contas para discutir opções 
para o seu local de trabalho e saber mais sobre os headsets Logitech 
Zone Wireless e Zone Wireless Plus. 

Insira o logotipo do 
revendedor

Insira o nome do revendedor, 
Endereço de e-mail
Número de telefone
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O receptor Zone Wireless Plus integra um 
Bluetooth e um rádio UnifyingTM em um só 
receptor, otimizando o desempenho.

O Zone Wireless Plus permite a conexão de até seis 
periféricos sem fio Logitech Unifying através de um 
único USB Unifying + Receptor de áudio.

Tecnologia Bluetooth no Zone Wireless e Zone Wireless Plus 

 O Zone Wireless Plus oferece ainda mais 

Passe o mouse sobre círculos e ícones para obter mais conteúdo!

Passe o mouse sobre as cruzes azuis para obter mais conteúdo!

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/
https://monstercloud.com/it-pet-peeves%25E2%2580%258B/
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