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Voorkom RSI
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De computermuis is een belangrijke veroorzaker van klachten bij beeldschermwerk. De meest simpele
en effectieve manier om deze klachten te voorkomen is om de muis gewoon niet te gebruiken.

De oplossing ligt letterl i jk voorhanden: het toetsenbord!

Ga gezond en prettig beeldschermwerken door middel van toetscombinaties (sneltoetsen) die in alle
programma's aanwezig zijn. Om de gebruiker te helpen de sneltoetsen aan te leren, zijn er unieke
diensten en producten ontwikkeld samengevat in Het Concept Sneltoetsen.

De positieve en verfrissende aanpak is:
! # Gezond door minder kans op klachten wegens een gunstigere lichaamsbelasting;
! # Prettig door het minimaliseren van het muisgebruik;
! # Efficiënt door geen onnodige handelingen te hoeven verrichten;
! # Verfrissend door de eenvoud van de oplossingen;
! # Stimulerend door het directe resultaat.

Het Concept Sneltoetsen bestaat uit:

! Ergotraining® (doel: aanre iken van kennis en ervar ing)
De cursus laat de mensen inz ien dat het gebruik van snel toetsen de kans op RSI-k lachten drast isch
verminder t . De cursus i s in te rac t ie f en leer t de curs i s ten op een prakt i sche man ier we lke
mogel i jkheden de snel toetsen bieden en hoe deze te gebruiken. Tevens t ips over het beter leren
gebruiken van de computer.

! Ergobar® (doel: geheugensteun)
Ergobar® is een belangr i jk hulpmiddel b i j het aanleren van snel toetsen. Op Ergobar® worden de
belangr i jkste en handigste snel toetsen gepresenteerd. Het bestaat u i t een dr iehoekige prof ie l
welke op het bureau of toetsenbord kan worden geplaatst . Door de uiter l i jke kenmerken en de
mogel i jkheid het geheel in de huisst i j l van het bedr i j f te laten opmaken, is het een posi t ieve
aanvul l ing op de werkplek.

! Ergokeys® (doel: extra hulpmiddel)
Ergokeys® maakt het mogel i jk om eenvoudig zel f snel toetsen te programmeren. Van het opstarten
van programma's tot het opvragen van veel gebruikte documenten kan men van nu af aan met één
toetsaanslag volstaan!

! Ergotip® (doel: nazorg, herhal ing en focus)
Als nazorg en geheugensteun ontvangt de gebruiker e lke twee weken een Ergot ip® via e-mai l .
Hier in wordt de werking van een snel toetscombinat ie besproken en de voordelen ervan. Hierdoor
wordt het gebru ik van sne l toe tsen s teeds weer onder de aandacht gebracht en b l i j ven de
gebruikers gefocust.
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