Byt till en
hybrid
arbetsmodell

B E K VÄ MT A R B E TE N Ä R O C H VA R SO M H E L S T

BEHÅLL DIN BÄSTA
PERSONAL

Uppfyll personalens unika behov
var de än arbetar

De flesta anställda önskar sig
ett hybridschema, och mer
än 80 % anger att de föredrar
en hybrid arbetsmodell enligt
efterforskningar från Accenture.
Ge personalen flexibiliteten
de önskar sig med effektiva
arbetsmiljöer hemma och på
kontoret som gör arbetet både
produktivt och trevligt.

Hybrida arbetsmodeller är den nya standarden. Många anställda delar nu arbetstiden mellan hemmet
och kontoret. Skapa hälsosamma arbetsmiljöer för hybrid-team genom att möjliggöra anpassningsbara
arbetsplatser som främjar komfort, samarbete och säkra avstånd.
EN HYBRID ARBETSST YRK A ÄR ARBETETS FRAMTID.
– R ANJIT AT WAL, LEDANDE FORSKNINGSCHEF GARTNER

KONTOR
Få ut så mycket som möjligt
av tiden på jobbet med
anpassningsbara lösningar för
arbetsplatsen som möjliggör
samarbeten eller fokuserat
arbete, samtidigt som personal
på distans får en virtuell plats
på kontoret.

LÅT HYBRID-TEAM LYCKAS MED FLEXIBLA ARBETSPLATSER SOM:
Främjar komfort: ergonomiska lösningar för arbetsplatsen kan enkelt anpassas till individuella
användare för att minska hinder och problem och få ut så mycket som möjligt av begränsat utrymme
Uppmuntrar till samarbete: att skapa möjligheter för olika platser och typer av teknik uppmuntrar till
dynamiska interaktioner mellan personal på plats och distans
Stödjer säkert avstånd: rörliga arbetsplatser möjliggör fysisk distans för teammöten eller
individuellt arbete och främjar organiska diskussioner

HEMMAKONTOR
Möjliggör samma
produktivitetsnivå i hemmet,
med eller utan eget
hemmakontor. Erbjud enkel
rörlighet, ökad arbetsyta och
möjligheten att arbeta från
valfritt rum.

TRACE™-monitorstativ
Anpassas enkelt till varje användare
på delade eller individuella arbetsplatser

Ett mobilt skrivbord
flyttas enkelt från rum till rum för
individuellt arbete eller grupparbete

Ett mobilt mediacenter
engagerar personal på plats och
på distans

VERKTYG SOM DRIVER PERSONALEN FRAMÅT
Gå till www.ergotron.com/tools och www.ergotron.com/tips för resurser
som hjälper dig att omvandla arbetsplatsen med rörlighet.

Tips och tricks från WorkFit

Utvärdering av arbetsplats

Planering av arbetsplats

Räknare för kaloriförbränning

Räknare för sittande tid

Räknare för ergonomisk vinst
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