Elevar a produtividade do
funcionário pela escolha
certa dos monitores

RECOMENDAÇÕES

Para alcançar uma melhor experiência do cliente e do funcionário

O aprimoramento do hardware é o fator mais importante
que afeta positivamente a produtividade do funcionário.
Entre todas as opções de hardware, os monitores são
citados como o principal motivador. Por quê?
62%

84%

Citam que um
monitor mais
envolvente e de
alta resolução afeta
positivamente a
produtividade.
Acreditam que a
possibilidade de
visualizar uma
grande quantidade
de trabalho em um
monitor grande é
importante para
o seu trabalho.

80%

Relatam que um
monitor grande
aumenta a
produtividade.

Uma estratégia de monitor bem
pensada é importante para
melhorar a produtividade
dos funcionários:

Adapte sua abordagem para
selecionar monitores com base
nos requisitos dos funcionários.

Crie uma estratégia à prova de
futuro para seu monitor.

86%

Afirmam que
um monitor
duplo é
importante para
o seu trabalho.

Utilize um ciclo previsível de
atualização do monitor.

QUAIS SÃO OS RECURSOS DOS MONITORES QUE OS FUNCIONÁRIOS MAIS VALORIZAM?
MAIOR CAPACIDADE PARA MULTITAREFA

85% acreditam que a capacidade de multitarefa reduziria o tempo necessário para reunir informações
de várias fontes, aplicativos e/ou arquivos.
MAIOR RESOLUÇÃO

79% acreditam que a capacidade de visualizar imagens extremamente nítidas com um alto nível de detalhes é importante
para o seu trabalho.
MAIOR CONFORTO

73% acreditam que a melhoria do gerenciamento de cabos, ou menos fios, para uma área de trabalho mais organizada
é importante para o seu trabalho.
ESCOLHA O MONITOR CERTO PARA AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS.

Seus funcionários
têm diferentes
hábitos de
trabalho e requisitos
de monitor.

Leia todo
sssso estudo

Funcionários que
trabalham em mesas
precisam de conforto e
usabilidade.

Os funcionários sem mesa fixa
precisam ter uma transição
otimizada para multitarefa.

Os funcionários remotos
precisam de conforto e
facilidade de suporte.

Profissionais em movimento
precisam de portabilidade
e flexibilidade.

Metodologia: a Dell contratou a Forrester Consulting para conduzir um estudo on-line com 355 profissionais, incluindo trabalhadores do conhecimento e
tomadores de decisão de aquisição de hardware, em organizações com 5.000 ou mais funcionários. O estudo foi concluído em março de 2018.
Base: 355 profissionais dos setores de FSI, saúde, governo, mídia e entretenimento em sete países/regiões
Fonte: um estudo encomendado e conduzido pela Forrester Consulting em nome da Dell, maio de 2018
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