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Yükseklik ayarlı masalar neden iş performansını artırır

LINAK.COM.TR/DESKLINE
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Ofis tasarımınızla iş performansınızı artırın

Günümüz ofis ortamları, hem genel hem de bireysel ihtiyaçları
destekleyen esnek ve ergonomik çözümler gerektirir. Ofisler
daha akıllı ve daha dijital hale geldikçe, daha verimli çalışma
ortamı oluyor mu? Ya da bu durum daha fazla harekete yol
açıyor mu?

fazla farkına varmıştır.

İnsan vücudu ve fiziksel yapısı hareketsizliğe uygun değildir,
ancak tipik ofis çalışanları günlerinin çoğunu masasında
oturarak geçiriyor. Fiziksel hareketsizlik birey için bir sağlık riski
olmakla birlikte, işverenler de çalışanlar arasında iş verimliliği ve hareketsizlikten kaynaklı oluşan hastalıklar yüzünden
yapılan devamsızlık üzerindeki olumsuz etkilerin giderek daha

Bu broşür, yükseklik ayarlı masaların modern ofis ortamına
nasıl değer kattığı, neden cazip bir yatırım oldukları ve işverenler için yatırım getirisi yarattığı ve gün boyunca fiziksel olarak
aktif kalmamızın neden bu kadar önemli olduğu hakkında
bilgiler içermektedir.

Yükseklik ayarlı masalar, yerleşik davranışları önemli ölçüde
azaltabilir, yaşam tarzı ile ilgili hastalık riskini azaltabilir ve
çalışanların refahını artırabilir.

Ayağa kalkın ve okumanın keyfini çıkarın.
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Ofis ortamları değişiyor

OOfis ortamları değişmektedir. Günümüzde esneklik çok önemli.
İşimiz dijitalleştikçe, çalışma günümüz daha akıllı ve daha verimli hale gelmektedir. Çalışanlar ofis - veya evden çalışmakta,
ofis alanından tasarruf etmek için masalar paylaşılmakta, açık

• Herşeyin çıktı alınması
• Her gün ofise gidilmesi
• Yıllarca aynı işte çalışılması
• İş yerinde masanızın olması
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alan ofislerin iş birliğini desteklemekte ve sessiz alanlar daha
odaklı çalışma için alanlar sunmaktadır. İyi tasarlanmış ofisler
çalışan memnuniyetini desteklemektedir.

• Daha az kağıt – masada arşiv olmaması
• Evden çalışılması
• Her 5 yılda bir iş değiştirilmesi
• Paylaşımlı masalar

Ofis trendleri

Ofis ortamlarında iç tasarıma daha fazla odaklanılmaktadır.
Ortak çalışma alanlarından sessiz alanlara - iyi tasarlanmış bir
ortam marka bağlılığını destekler, bireysel ihtiyaçlara izin verir ve
verimliliği teşvik eder.

Hareket tabanlı (ABW) çalışma alanlarını nasıl oluşturabileceği
nizle ilgili bazı fikirler aşağıda verilmiştir - duyusal deneyim,
davranışsal güçlendirme ve interaktif öğrenme.

İç tasarımda
yeşil alanlar
Akıllı ofisler
Esnek alanlar

14:30

Sessiz
alanlar

İş birliği
Paylaşım
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Ofis çalışanları için hareket?

Günde sekiz saat uyuyan ortalama bir insan için, kalan 16 saat
genellikle ev ve işyerlerinde geçmektedir. Aşağıda yer alan bir
ofis çalışanının günlük rutini örneğine bakıldığında, fiziksel
hareket için ne kadar az zaman ayıldığı net bir şekilde gözükİşe gitme (45 dk)

Uyku (8 s)

mektedir. Günlük olarak 30 dakika fiziksel egzersiz günlük
rutine eklenmiş olsa bile günlük rutine göre, bu kişi hala genel
olarak aktif değildir.

Bilgisayarda çalışma (4 s)

Öğle yemeği (45 dk)

Oturma modunda
24 saat
Bilgisayarda çalışma (4 s)

TV izleme/kitap okuma (4 s)

Arabayla eve dönüş (45 dk)
Akşam yemeği (1 s)

Bu grafik, ortalama bir ofis çalışanının günlük rutinini ve gün boyunca ne kadar az fiziksel aktivitede bulunduğunu göstermektedir.
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Hareketsizliğin sonuçları

• İskemik kalp hastalıklarının %30 ’u fiziksel hareketsizlik nedeni ile oluşur
• Diyabet vakalarının %27’si fiziksel hareketsizlik nedeni ile oluşur
• Meme kanserinin % 21'i fiziksel hareketsizlik nedeni ile oluşur
• Kolon kanserinin % 25'i fiziksel hareketsizlikten oluşur
• Fiziksel hareketsizlik dünya çapındaki ölüm sebepleri kapsamında 4. önde gelen risk faktörüdür
• İnsanların % 80'i hayatlarının bir noktasında sırt ağrısı yaşayacaktır - tüm sırt ağrılarının % 80'i önlenebilirken, hareketsiz davranışla
rın neden olduğu sırt ağrıları için bilinen en iyi önlem fiziksel aktivitedir
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"Günlük olarak yapılacak 30 - 60 dakikalık
koşu bile 8 saatlik oturmanın karşılığı olmamaktadır "
Dr. Elizabeth Joy
- Utah Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi
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Sedanter alışkanlıklar kaynaklı hasta günler firmalar için maliyetli
Fiziksel hareketsizlik, ofis çalışanlarını en çok olumusuz olarak etkileyen alışkanlıklardan birisidir - ve bu durum iş verenleri de
etkilemektedir. İngiltere istatistiklerinin gösterdiği gibi, insan faktörü kaynaklı iş kaybı maliyetlidir.

Ortalama 250 çalışanlı bir
firmanın haftalık kaybı

£4,800

Sedanter alışkanlıklar kaynaklı İngiltere'de her yıl

8,200,000

iş günü kaybı yaşanıyor
stress ve zihinsel sağlık problemleri önde gelen sebeplerdir

270,000

İngiltere'de
çalışan stress kaynaklı sağlık sorunlarından dolayı işten izin almaktadır

İş yerlerinde uygulanabilecek
sağlık programları sayesinde
sedanter davranış kaynaklı
işe gelinemeyen gün sayısı
oranında azaltılabilir. Yükseklik ayarlı masalar
bu tarz uygulamaların doğal bir
parçasıdır.

42%

İngiltere'de çalışma koşulları
kaynaklı oluşan sırt ağrıları
dolayısıyla işe gelinemeyen

4,900,000

günün yıllık maliyeti
5,000,000,000,000£'dur.
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İşverene faydaları

İşverenler ve çalışanları için yükseklik ayarlı masaları kullanmalarının birçok faydası vardır.

• Raporlu olunan gün sayısını azaltır
• Üretkenliği artırır
• İşin kalitesi ve verimliliğini artırır
• Çalışan grupları arasındaki işbirliğini artırır
• Daha iyi odaklanma sağlar ve stresi azaltır

Yükseklik ayarlı masalar
hem işverenler hem
de çalışanlar için nasıl
değer yaratır? İzleyiniz:
linak.com.tr/segmentler/
deskline/teknoloji-trendler/
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Yükseklik ayarlı masalar, çalışanların refahını artırırken
raporlu olunan gün sayısını da azaltmakta
Yaklaşık 6.000 çalışanı olan küresel bir şirketin, tüm çalışanlarına
yükseklik ayarlı masaları tedarik etmesi üzerine şirkette masaların
çalışan üzerindeki etkilerine yönelik bir araştırma yapıldı. Masalar
kullanıma sunulduktan sadece üç ay sonra, çalışanların %65'i
yükseklik ayarlı masaları kullanarak iş yerindeki refahlarını arttırdığını bildirdi. Altı yıl sonra, bu sayı %70'e yükseldi. Aynı zaman
aralığında, şirket genelinde raporlu olunan gün sayısında
önemli bir düşüş olduğu raporlandı.

Yatırım getirisi
Mayo Clinic ve Arizona Eyalet Üniversitesi Obezite Çözümleri Direktörü James Levine'e göre, çalışanların işyerlerinde daha aktif olmalarına yardımcı olmak için iş veren

1 dolar yatırımın
getirisi genellikle 3-7 dolar
aralığındadır.

tarafından yapılan her
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Her hareket önemlidir

Birçok çalışma, hareketsiz kalınan zamanın bölünmesinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en
aza indirmeye yardımcı olacağını göstermektedir.
Yükseklik ayarlı masalar ofise hareket getirmektedir. Hareket önemlidir, bu yüzden her 30 dakikada
bir 8 dakika ayakta kalmak ve 2 dakika esnemek
günlük rutinde birçok olumlu değişikliğe yardımcı
olacaktır.

Hareket edin ve esneyin

Doğal duruşunuzla oturun

Doğal duruşunuzla ayağa kalkın

2

8

Her 30 dk'da bir

20

For 7.5 hours day gives a total of:
• 5 saat/oturarak
• 2 saat/ ayakta
• 0.5 saat/ esneyerek
• 16 ayakta/ oturarak geçişi yapılarak çalışılır
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Oturmak

Ayağa
kalkmak

Esnemek

Yükseklik ayarlı masalar üretkenliği artırır

• Yükseklik ayarlı masa kullanıcıları; daha
dikkatli, göreve odaklı ve pozitif olduklarını
söylemektedirler
• Araştırmalar sağlıklı çalışanlarla yüksek performans arasında direkt bir bağlantı olduğunu
göstermektedir
• Toplantılar kısa ve verimli yapılmaktadır
• Daha iyi bir duruş, sırt ağrıları riskini azaltmaktadır
• Hareket, özellikle öğleden sonraları, enerji
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Hatırlatıcılarla ilgili yapılan çalışma
hakkındaki videoyu buradan izleyiniz:
LINAK.COM.TR/DESKLINE/TEKNOLOJİ-TRENDLER

Araştırma: Hatırlatıcılar hareketi artırmakta

Alman ‘Institut für Gesundheit und Ergonomie’ (IGR) 40
çalışan üzerinde hatırlatıcıların etkileriyle ilgili bir araştırma
yürüttü. Çalışma, LINAK'ın masaya entegre hatırlatma araçlarının ofis çalışanlarını yükseklik ayarlı masalarını daha fazla
kullanmaya motive ettiğini göstermektedir.
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Son kullanıcılar, LINAK hatırlatma araçlarını kullandıklarında
oturarak/ayakta dönüşümlü çalışmaya karşı motivasyonları
artmaktadır.
%74 yükseklik ayarlı masa kullanımını artırdığını bildirdi
%78 masa kullanımlarını iyi olarak değerlendirdi

Ayağa kalkmak için nasıl motive olursunuz?

Araştırma sonuçlarına göre;

Gün boyunca hareket etmeyi unutuyoruz. Bazılarımız uzun süreli
oturmanın vücudumuza nasıl zarar verdiğinin farkında bile
değiliz. Hatırlatıcılar, gün boyunca hareket etmek için motive
olmamıza yardımcı olmaktadır.

• Masalarını kullanmayanlar ayağa kalkma sürelerini
günde +12 dakika artırdı
• Masalarını az kullananlar ayağa kalkma sürelerini günde

Hatırlatıcılar, hareketi artırmakta

+43 dakika artırdı

LINAK® tarafından, ortalama bir ofis çalışanının yükseklik ayarlı
masalarını hatırlatıcıların daha fazla kullanmaya motive edip
etmediğini test etmeye yönelik bağımsız bir araştırma yapıldı.
Çalışma sonuçlarına göre:

Daha fazla bilgi için,

+ 12
min

Kullanıcı olmayanlar

+ 43
min

Hatırlatıcılar ofis çalışanlarını
ayağa kalkmak için nasıl ve
neden motive eder? LINAK.
COM.TR'yi ziyaret ediniz

Az kullananlar
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Davranışı şekillendirmek için tasarlandı

Masayı kullanma niyeti olmasına rağmen, birçok ofis çalışanı
yoğun iş günü içinde kullanmayı sadece unutuyor. Bu durum,
yeni bir sağlıklı alışkanlığı oluşturma sorunu. Kullanıcıların
yükseklik ayarlı masalarından en iyi şekilde yararlanmalarına
yardımcı olmak için LINAK®, kullanıcı dostu ve motive edici
masa kumandası tasarlamaya özel bir önem vermektedir.

kullanım için tasarlanmıştır. Gelişmiş modeller, entegre bir LED
diyot / ışık şeridi aracılığıyla motive edici hatırlatma fonksiyonu, kullanıcının favori masa yükseklikleri için hafıza konumu
kaydı ve entegre Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile uygulama
bağlantısını içermektedir.

DPG Masa Kumandası serisi, düğmeler kullanılmadan sezgisel

Sezgisel tasarımı için
LINAK® DPG1C
Kumandası prestijli Red
Dot Tasarım Ödülü
2018'i almıştır.

DPG'yi Desk Control Uygulamasına bağlayın
LINAK® Desk Control ™ Uygulamasını indirerek, masa kullanıcıları uzun süreli ve genellikle sağlıksız
oturma davranışlarını değiştirmeye bir adım daha yaklaşıyor. Uygulama, DPG1M, DPG1B veya DPG1C kumandaya sahip elektrikli yükseklik ayarlı masa kullanıcıları için geliştirilmiştir.
Uygulama yüklendikten sonra, kullanıcı dostu hatırlatıcılar kullanıcının sık sık konumunu değiştirmesine yardımcı olurken, anlık istatistikler günlük başarıları göstermektedir.
Ücretsiz LINAK® Desk Control Uygulaması, farklı platformlar için farklı sürümlerde gelir:
• iPhone'lar ve iPad'ler için iOS
• Android akıllı telefonlar ve tabletler için Android
• PC'ler için Windows 10
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Ofis çalışanları için ayakta çalışma rehberi

lektrikli yükseklik ayarlı masanızı nasıl kullanacağınızı öğrenin ve
DPG Kumanda modellerinden biriyle donatıldığında sunduğu dijital
özellikleri keşfedin.

web sitesini tanıtan ekran koruyucu bir etiket bulunmaktadır. Bu
sayfa sizi eğitim videoları ve etkin bir iş günü için diğer ilham verici
içerikleri sunan bir sayfaya yönlendirmektedir.

Kullanıcı odaklı tasarım
Tüm DPG kumanda modellerinin üzerinde LINAK.COM/deskstart
18

LINAK.COM.TR/segmentler/deskline/baslarken
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DESKLINE® ürünleriyle ilgili detaylı bilgi için:
LINAK.COM.TR/DESKLINE

Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların LINAK A/S tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır.

LINAK®, kataloglar, broşürler ve diğer materyallerdeki olası hatalar veya yanlışlıklar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. LINAK, önceden haber vermeksizin ürünlerini değiştirme hakkını saklı tutar. LINAK, ürün stoklarını garanti edemez ve
herhangi bir ürünün satışını durdurma hakkını saklı tutar. LINAK ürünlerinin belirli bir uygulama için uygunluğunun belirlenmesinden kullanıcı sorumludur. Tüm satışlar, LINAK web sitelerinde bulunan "Standart Satış ve Teslimat Koşulları" na
tabidir.
LINAK ve LINAK logosu, LINAK A/S'nin tescilli ticari markalarıdır. Her hakkı saklıdır.

En son teknolojiler ve yetkin kişiler
tarafından geliştirilmiş süreçler
üzerine inşa edilmiştir, aynı kaliteyi
dünya çapında bekleyebilirsiniz.

LINAK.COM.TR

Yenilik bizim özümüzdedir. Yenilikçi
düşünme merakına ve bunu her
düzeyde gerçekleştirme gücüne
sahibiz.

Yaptığımız işte müşterilere, çalışanlara
ve çevreye karşı sorumluyuz. Güven
yaratmak ve özen göstermek DNA'mızda
var.

Uluslararası erişilebilirlik ve
bölgesel anlayış. Dünya çapında
destek vermenin ve müşterilerimizin
yakınında olmanın önemine inanıyoruz.

