Sæt skub i medarbejdernes
produktivitet ved at
implementere grundprincipperne
for akustisk intelligens
SoundScaping

Hvordan ser jeres kontor ud?
Anvender organisationen de nyeste, virtuelle
kommunikationsværktøjer?
Oplever I et behov for nye adfærdsmønstre
på arbejdet?
Uanset hvilke ændringer, der er foretaget i organisationen, så er Smarter
Working helt sikkert på fremmarch.
Men Smarter Working skaber nogle akustiske udfordringer. Det fremgår af
en nylig undersøgelse foretaget af University of California, at uønsket støj
på arbejdspladsen forstyrrer koncentrationen, forringer produktiviteten
samt øger stressniveauet blandt kollegerne. Disse udfordringer bliver
overset i selv de mest moderne arbejdsmiljøer.

70 %
af kontoransatte mener, at deres
produktivitet ville være højere, hvis deres
arbejdsmiljø var mindre støjende
Kilde: American Society of Interior Designers (ASID) (1997) (sammenslutningen af
amerikanske indendørsarkitekter)

81 %
af lederne bekymrer sig ikke om støj
på kontoret
Kilde: Occupational Health & Safety Magazine (2002) (tidsskrift vedrørende
arbejdsmiljø og sikkerhed) [opfølgning på ASID-undersøgelse]
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Hvad udgør så de væsentligste akustiske
udfordringer, og hvad kan der gøres for at
mindske deres indvirkning på jeres Smarter
Working-arbejdsmiljø?
Svarene ligger i en strategisk tilgang til
akustikken, som vi kalder for SoundScaping.
Det handler om at skabe rammerne for at tage
hånd om akustiske problemer og forbedre
produktiviteten på tværs af organisationen.
I denne vejledning fører Plantronics jer igennem
SoundScaping’s tre grundelementer og viser jer,
hvordan I optimerer en Smarter Workingarbejdsform ved at anvende grundprincipperne
for akustisk intelligens.
Grundprincip 1: Jeres arbejdsplads
Grundprincip 2: Jeres telekommunikationsværktøjer
Grundprincip 3: Jeres medarbejdere

HJEM

FORRIGE

NÆSTE

Arbejdspladsen

SOUNDSCAPING

Skab det rigtige miljø
Akustikkens indvirkning bliver ofte overset i det moderne kontordesign.
Åbne kontormiljøer, aktivitetsbaserede arbejdspladser og manglen på
private områder betyder flere forstyrrelser på grund af støjforurening.
Udfordringerne bliver endnu mere udtalte, når der arbejdes uden for
kontoret. Hvad enten der arbejdes hjemmefra eller på et hotel, i en travl
café eller i lufthavnen, så trænger baggrundsstøjen ind i enhver
telefonsamtale og forhindrer dem, der ringer op, i at lyde professionelle.
Årsager til støjforurening, der har indvirkning på produktiviteten i et
moderne, åbent kontormiljø:
•		Færre fysiske barrierer.
•		Mangel på lydabsorberende materiale i lofter, vægge og gulve.
•		Samtaler bliver lettere overhørt på grund af mangel på private
områder, arbejdspladsernes design og manglende styring af
varierende støjniveauer.
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Arbejdspladsen

SOUNDSCAPING

Forbedr dine omgivelser…
på kontoret
Ved at følge lydafskærmningens ABC kan man øge lyddæmpningen,
uanset udformningen af kontormiljøet:
Absorbering – brug specielle materialer på gulve, vægge og lofter for
at mindske påvirkningen af støjen fra ét område til andre områder på
kontoret.
Blokering – opstil lodrette skillevægge for at begrænse, hvor langt
lyden kan bevæge sig gennem det åbne kontormiljø.
Tildækning – afspil computerskabte lyde for at skjule uønsket støj.
…uden for kontoret
Plantronics’ professionelle headset hjælper dig med at håndtere
forstyrrende støj, uanset hvor du befinder dig. Om du er på farten eller
er stationær, så vil trådløse headset med avanceret støjreduceringsteknologi aktivt forhindre lyd i at påvirke dine samtaler.
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Telekommunikationsværktøjer

SOUNDSCAPING

Opnåelse af forbedret kommunikation
Bedre samarbejde handler ikke blot om tilgængelighed, det handler også
om interaktionskvalitet. Meden stigning af mobile enheder, fleksible
arbejdstider og Unified Communications, er vi nu i stand til at tale med
hinanden via flere forskellige enheder. En ting man ofte glemmer er,
at høj stemmekvalitet har en stigende betydning ved denne
kommunikationsform. Baggrundsstøj udgør stadig et problem på
bordtelefoner, softphones, smartphones og tablets. Hvordan bliver du så
ved med at lyde professionel, samtidig med at du opretholder kontakten?
Håndter din SoundScape, uanset hvor du befinder dig
Da mange arbejder både på og uden for kontoret og anvender en lang
række forskellige kommunikationsenheder, får spørgsmålet om
lydtransmission i høj kvalitet en endnu større betydning. Plantronics
headset giver dig svaret. Vores professionelle headset med den nyeste
lydteknik og avanceret støjreduceringsteknologi giver dig mulighed
for, at:
•	Få en fantastisk oplevelse med bredbåndstelefoni sammenlignet
med en traditionel analog telefon
•	Mindske transmissionen af forstyrrende baggrundsstøj
•	Sikre at kommunikationen lyder naturligt og er af høj kvalitet
•	Minimere genlyd (ekko), der kan underminere klarhed i samtalen
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Medarbejdere

SOUNDSCAPING

Sådan finder du den
teknologi, der passer til dig
Smarter Working kræver et højere niveau af virtuelt samarbejde.
Men hvis personlige indstillinger ignoreres, sker adoptionen af nye
teknologier langsommere, samt kvaliteten af den eksterne
kommunikation forringes. Når interaktionen primært foregår via
stemmen, skal tre faktorer optimeres:
1) Lydergonomi
2) Stemmens tydelighed
3) Påvirkning via stemmeføring

Vigtige faktorer, der afgør påvirkningen af din kommunikation, er fundamentalt
anderledes ved interaktioner, der kun foregår via stemmen:
7 % budskab

Ansigt-til-ansigt
55 %
kropssprog

38 % tonefald

13 % budskab

87 % tonefald

Kilde: Face to Face (Ansigt til ansigt): Mehrabian, A. (1971). Silent
messages (Tavse beskeder) Wadsworth, Belmont, California.

Kommunikation, kun
med stemmen
Kilde: Telephone (Telefon): Mehrabian, Albert & Morton Wiener (1967):
Decoding of inconsistent communications (Afkodning af
usammenhængende kommunikation). Journal of personality and social
psychology (Tidsskrift for personlighed og socialpsykologi) 6(1): 109-114.
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Medarbejdere

SOUNDSCAPING

Find det rigtige
Headsetdesign (lydergonomi)
Plantronics leverer headset, der tilbyder komfort hele dagen og akustisk
beskyttelse under længerevarende og mere komplekse opkald. Mange af
vores headset overholder TCO Edge, den nyeste og mest krævende,
uafhængige, professionelle certificering af headset.
Lydteknologi (stemmens tydelighed)
Et professionelt headset med avanceret støjreducering er et afgørende
værktøj for at arbejde smartere og give dig mulighed for at lyde professionel,
Make the right choice
uanset
hvor du arbejder. Plantronics headset er optimeret, så de arbejder
TCO is a global certification for headsets designed
for maximum performance, usability and
sammen
med
større Unified Communications-leverandører, herunder
minimal environmental
impact. Italle
shows that
Plantronics’ products have passed 3rd party lab and
independent testing forCisco,
low emissions, Avaya,
superior sound Alcatel-Lucent og Unify, og leverer en fantastisk
Microsoft,
quality and high durability.
TCO approved headsets have fulfilled the following criteria:
lydoplevelse
for brugeren.
✓Ergonomics
•
•
•
•

Built-in acoustic safety protection
Replaceable parts for better hygiene
Adjustable for individual comfort and highly durable
Great sound quality with a longer life

•
•
•
•
•

ISO 14001 certified manufacturing
Ethical employment practices
Highly efficient energy usage
Minimal use of harmful substances
Highly recyclable – reduced landfill

Samtale (påvirkning via stemmeføring)
Vi✓Ecology
kan hjælpe dig med at overskue teknologien, så du får en bedre
udnyttelse af din stemmekommunikation.
Træning i stemmeføring
TCO Edge
Premium Certification for maximum comfort
kan
vise dig, hvordan du sikrer, at alle opkald forstås, hvordan du
✓Emissions
bruger stemmeføring effektivt, og hvordan du fortæller historier for
has a 100% pass rate
atPlantronics
fange
dit publikum.
More TCO certifications than any other headset manufacturer.
• Very low electrical / magnetic fields and SAR

• Enhanced acoustic limiting
• Recognised sustainable design
• Best-in-class acoustic performance

Træf det rigtige valg
TCO er en global certificering af headset, der er
designet til maksimal ydeevne, anvendelighed og
minimal miljøpåvirkning. Det viser, at Plantronics’
produkter har gennemgået tredjeparts laboratorietests og
uafhængige tests vedrørende lave emissionsværdier,
overlegen lydkvalitet og stor slidstyrke.
TCO-godkendte headset har opfyldt følgende kriterier:

✓Ergonomi ✓Emission ✓Økologi
TCO Edge
Førsteklasses certificering i maksimal komfort
• Forbedret lydbegrænsning
• Anerkendt, holdbart design
• Den bedste lydkvalitet

Oplev mere
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Plantronics-løsninger
Vælg Plantronics lydenheder til at fremme produktiviteten og sikre, at medarbejderne adopterer de ønskede arbejdsgange.

MOBILE MEDARBEJDERE
som er afhængige af deres tablet,
smartphone eller bærbare computer for
at kunne kommunikere.

MEDARBEJDERE UDEN FAST
ARBEJDSPLADS
som hovedsageligt sidder på kontoret,
men ikke på en fast placering eller
arbejdsplads.

KONTORMEDARBEJDERE
som kommunikerer via en kombination
af bordtelefon, smartphone eller
softphone på pc og har brug for trådløs
frihed til at bevæge sig rundt.

MOBILE MEDARBEJDERE, DER
ELSKER MUSIK
som er afhængige af deres tablet eller
smartphone til kommunikation, men
som også elsker at lytte til musik, mens
de arbejder eller rejser.

VOYAGER LEGEND UC

SAVI 400-SERIEN

SAVI 700-SERIEN

BACKBEAT PRO

VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

• Enestående lydkvalitet med 3 mikrofoner og
avanceret støjreducering

• Med trådløs DECT-frihed kan du foretage
roaming fra op til 120 meters afstand

• Energibesparende strømsystem, der
konstant optimerer rækkevidde og taletid

• Op til 24 timers konstant trådløs streaming

• Letvægtskomfort hele dagen med sine
blot 18 gram

• Optimeret til Microsoft Lync og de fleste
UC-platforme

• Plantronics kvalitetslyd

• Intelligente sensorer giver brugerne
mulighed for at modtage opkald eller låse
deres computerskærm alt efter, hvordan de
bærer headsettet*

• Det letteste DECT-headset på markedet

• Savi 700-serien håndterer opkald på
bordtelefon, mobil og pc med automatisk
omstilling af opkald

• Flere bæreløsninger, der giver ekstra komfort
for brugeren

• Savi 700-serien har intelligent synkroniseret
UC-tilstedeværelsei på tværs af flere enheder

• Et intelligent genopladningsetui forlænger
taletiden op til 21 timer mellem opladninger*
• Eksklusiv P2i-nanobelægning gør Voyager
Legend vandafvisende

• Ingen interferens med Bluetooth og WiFi
• Nemt at deltage i telekonference med op til
tre ekstra headset blot ved at slutte dem til
dockingstationen under et opkald

VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE
• Active Noise Canceling (ANC) efter behov
• Forbliver opladet længere med intelligent
strømstyring
• OpenMic-funktion, der lader dig høre
omgivelserne
• Automatisk musikafspilning/pause, når
headsettet tages på/af
• Skift lyden mellem to tilsluttede
Bluetooth®-enheder

• Håndterer opkald fra flere kilder*†

* UC-model, †CS-model
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Få flere oplysninger om
Plantronics’ produkter på:
plantronics.com

©2015 Plantronics, Inc. Plantronics, BackBeat, Savi,
Voyager, Voyager Legend og WindSmart er varemærker
tilhørende Plantronics, Inc. registreret i Amerika og andre
lande, og SmartSensor er et varemærke tilhørende
Plantronics, Inc. DECT er et varemærke tilhørende ETSI. Alle
andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

