
Jobba hemifrån –  
detta behöver du känna till.

Kensington hjälper dina medarbetare att 
arbeta som proffs, oavsett var de befinner sig.  

Välbefinnande Produktivitet Datasäkerhet

Värk och smärta 
orsakar 24 % av 
all stressrelaterad 
frånvaro.3 

Organisationer med effektiva hälso- och 
produktivitetsprogram rapporterar:

Att jobba hemifrån är normalt. 

av medarbetarna kommer 
byta jobb för att få mer 

flexibilitet…1

…och 83 % känner att de 
inte behöver ett kontor för 

att vara produktiv.2 

2 MILJONER 
MEDARBETARE  

per år lider av belastningsskador…4

71 % av medarbetarna 
säger att deras stol har 
orsakat ryggsmärtor.5 
 
Detta kan undvikas med 
ryggstöd, fotstöd och 
stoldyna.

Hur ser det ut hos  
företag som har program 

för välbefinnande på 
arbetsplatsen?  

Kensington tar hand om 
dina distansarbetares hälsa 

och komfort genom:
 

Monitorarmar, stöd och stativ för 
bärbara datorer minskar ögon- och 
nackbelastningen

Fotstöd, ryggstöd och handledsstöd 
ger stöd åt hela kroppen

Ergonomiska möss och tangentbord 
för att minska belastningsskador

Reflex- och blåljusfilter för att minska 
mängden skadligt sken som utstrålas 
från skärmarna

28 % färre 
sjukdagar.6

Och 91 % av 
medarbetarna 

säger att de känner 
sig motiverade att 

göra sitt bästa.7

Kontakta oss idag
contact@kensington.com

Kensington håller  
dina kollegor nöjda och 

produktiva med:

 
Ytterligare bildskärmar och tillbehör för 
mer effektivitet

Trådlösa möss med styrkulor, möss och 
tangentbord för enkel navigering 

Headset för handsfreesamtal med bättre 
ljudkvalitet

Dockor och adaptrar för att säkert ansluta 
allt ovanstående

Säkra dina  
värdefulla tillgångar  

genom:
 
  
 Sekretessfilter för att förhindra visuell  
 hackning

Nyckellås, kombinationslås, låskit för 
stationära datorer

Biometriska fingeravtrycksnycklar och 
USB-portlås

AES-krypterade enheter 

Hemarbetare behöver 
rätt verktyg för att förbli 

produktiva.

62%  vill ha bättre 
teknik för att hålla 
kontakten med 
kollegor…8

…Och en extra skärm kan 
ge 40 %+ ökad produktivitet 
jämfört med bara den på en 

bärbar dator.9 

11 %  
högre omsättning 
per medarbetare

1,8  
färre frånvarodagar 

per medarbetare 
och år

28 %  
högre avkastning 
för aktieägare10

Hur är det med avkastning på investeringar?£1,12 för varje investerad £2,25 

under en period på nio år.11

Säker och bekväm lösenordsfri 
autentisering

Kensington ger  
även extra skyddslager…

Biometriska fingeravtrycksnycklar 
för flerfaktorsautentisering

Kensington-lås 
fungerar med 95 % av 
alla bärbara datorer på 

marknaden.

Och kan  
minska stölderna  

med 85 %.15 

Glöm inte 
fysisk säkerhet…

1 av 10 bärbara datorer  
stjäls under deras livstid.13   

I >90 % av tillfällen som skärmar 
exponeras sker åtkomst till  
konfidentiella uppgifter.14

…medan 1 genomsnittligt  
dataintrång kostar  

£2,89M att åtgärda.12  

Dagens arbetsplats är  
inte längre en enda  

lättsäkrad plats.

IT-chefer kan ha 1 000  
enheter på 1 000 platser…  

54 % 83 %
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