Roger på arbejdspladsen
TM

Fokus på arbejde frem for at høre

Kommunikere, deltage og bidrage

En moderne arbejdsplads kan være et kompliceret lyttemiljø.
Det er også et sted, hvor vellykket kommunikation er afgørende for gode
resultater.
Når man lider af hørenedsættelse, bliver man dygtig til at finde løsninger
på vanskelige lyttesituationer. Det kan være tidskrævende og
følelsesmæssigt belastende og vil ofte begrænse mulighederne for at
deltage og engagere sig på lige fod med andre.
Mange mennesker ved ikke, at der findes trådløse mikrofoner, som er
udviklet specielt til arbejdspladser, og som kan bruges sammen med
moderne høreapparater. Det er en løsning, som både kan forbedre
brugerens indsats og gøre det nemmere at deltage og bidrage på
arbejdspladsen.
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Roger
Overvind udfordringer i taleforståelse

Moderne høreapparater er gode og hjælper os i mange situationer i
hverdagen. I situationer med deltagelse af flere personer, med hyppig
baggrundsstøj eller hvor taleren befinder sig på afstand, f.eks. under møder, er
høreapparater ofte ikke nok.

Præsentation af Roger
Selv de bedste høreapparater har
begrænsninger. I udfordrende
lyttesituationer er man nødt til at
overveje supplerende løsninger.
Det er her, serien af trådløse Rogermikrofoner har sin styrke. Den består
af diskrete trådløse mikrofoner og
små Roger-modtagere, der nemt kan
klikkes på dine høreapparater eller CI
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processore. Du hører tydeligt, hvad
personen siger, direkte i ørerne uden
distraherende baggrundsstøj.
Møder og konferencer bliver en
fornøjelse, hvor du bedre kan
fokusere på arbejde frem for at høre.
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Roger Table Mic til møder

Roger Table Mic er en trådløs mikrofon, som er udviklet specielt til møder.
Møder giver ofte høreproblemer for personer med hørenedsættelse.
Problemerne skyldes sideløbende samtaler, støj i omgivelserne eller
afstanden mellem dig og personer længere væk.
I disse situationer kan du med fordel bruge en eller flere Roger Table Mic. Det
diskrete design gør, at de passer i stilen med det øvrige udstyr til mødet. De
skal blot placeres på bordet. Tale fra mødedeltagerne genkendes og
fremhæves, og baggrundsstøj reduceres. Tale transmitteres trådløst og
tydeligt til modtagerne.
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Roger Table Mic
Brugervenlig med mange fordele
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Brugervenligt

Problemfrit

Yderst diskret

Multifunktionalitet

Roger Table Mic er meget nem at
bruge. Modtageren forbindes til
mikrofonen ved tryk på en knap.
Mikrofonen skal blot placeres på
bordet. Det er ikke nødvendigt at
forklare de andre, hvordan
systemet fungerer.

Roger Table Mic og andre Rogermikrofoner er fuldautomatiske.
De indstiller sig efter støjniveauet i
omgivelserne. Batterikapaciteten er
over 20 timer, så du behøver ikke
bekymre dig om driftstiden.

Alle Roger-enheder er små og
diskrete. De fremstår med et stilrent
og brugervenligt design, der matcher
et moderne kontormiljø. Du kan opnå
større diskretion ved at betjene Roger
Table Mic via en fjernbetjening.

Du kan forbinde flere Rogermikrofoner til dine høreapparater ad
gangen. Dermed bliver du i stand til
at deltage i møder med rigtig mange
deltagere. Rækkevidden er op til mere
end 20 meter og sikrer, at du får det
hele med.
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Andre løsninger til arbejdspladsen

I dag er arbejdspladsen ikke nødvendigvis lig med ét fysisk sted. Arbejde
handler om mobilitet og samarbejde. For at opfylde behovene i denne
virkelighed har vi udviklet modtagere og mikrofoner, der er nemme at bruge,
og som fungerer sammen. Det gør det nemt for dig at vælge de produkter, du
har brug for.
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Roger Pen

Roger Clip-On Mic

Roger Pen er en alsidig og stilfuld
trådløs mikrofon, som gør det muligt
at forstå tale i støj og på afstand. Den
reducerer baggrundsstøj og sørger
for, at du kan følge med i samtaler
én-til-én eller i grupper. Den har
Bluetooth™, som gør det nemt at tale
i mobiltelefon.

Roger Clip-On Mic er en diskret,
trådløs mikrofon, som din
samtalepartner sætter fast på
skjorten, blusen eller jakken.
Clip-On Mic er velegnet til møder
med deltagelse af en eller flere
personer, der afholder
præsentationer. Den opretter og
holder automatisk forbindelsen til
andre Roger-produkter.
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Hvornår bruges Roger?
Roger-mikrofoner er nemme at bruge i alle situationer, og du bliver i stand
til at deltage og bidrage på lige fod med dine kolleger.

Møder med få deltagere

Samtaler én til én i støj
Møder med fire-fem deltagere kan
være udfordrende for personer med
høreapparater. Bordmikrofonen placeres
på bordet, og du vil bedre kunne høre
dine kolleger.

Møder med mange deltagere

Når du er omgivet af distraherende
støj, er den mest effektive løsning at
hænge en Roger Pen om din kollegas
hals eller sætte en Roger Clip-On Mic
fast på hans eller hendes krave.

Pc og multimedier
Under møder med mange deltagere
kan det være nødvendigt at bruge mere
end én Roger Table Mic. Med en kort
afstand mellem mødedeltagerne og
mikrofonerne opnås den bedste
taleforståelse. Du kan bruge lige så
mange bordmikrofoner, som du har
behov for.

Møder med præsentationer

Mobiltelefonsamtaler
Under præsentationer står den talende
ofte lidt væk fra bordet og bordmikrofonen. En Roger Clip-On Mic eller
en Roger Pen på den person, der
afholder præsentationen, fungerer
perfekt sammen med bordmikrofonen.
Du kan nu tydeligt høre både
præsentationen og mødedeltagerne.
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Videokonferencer og internetopkald
bruges ofte på arbejdspladser. Rogermikrofoner gør det nemt at høre lyden.
Du skal blot tilslutte din Rogermikrofon med det medfølgende lydkabel
for at få den vigtige lyd i ørerne.

Telefonsamtaler kan være en stor
udfordring for mennesker med
hørenedsættelse. Roger Pen indeholder
den allernyeste Bluetooth-teknologi, så
du kan høre mobiltelefonsamtaler
direkte igennem dine høreapparater
eller dit cochlear implant.
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Situationer og anbefalinger

Roger-modtagere

Find ud af, hvilken Roger-mikrofon der passer bedst til hver enkelt
lyttesituation.
Situation

1 Roger
Table
Mic

Flere talende i støj og på afstand
– Møder med op til fire deltagere
– Møder med fire til seks deltagere
– Møder med mere end seks deltagere
– Konferencer
– Præsentationer

Flere
Roger
Table
Mic

Roger
Pen

Roger
Clip-On
Mic

Der er tre typer modtagere, som fungerer perfekt
sammen med høreapparater eller implantater, så
der findes en Roger-modtager til alle.

En person, der afholder en præsentation på
afstand
En enkelt person, der taler i støj og på
afstand
– Samtale med en kollega i en bil
– Samtale med en kollega i en kantine
– Samtale med en kollega på gangen
Lytning til multimedier
– Audio-, pc-, videokonferencer
Mobiltelefonsamtaler via Bluetooth

Tag det næste skridt
For at finde ud af, hvilket Roger-system der
passer bedst til dig, kan du snakke med din
høreapparatspecialist eller læse mere på www.
phonak.dk
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Roger
designintegreret

Roger X

Roger MyLink

Disse modtagere er
designet til at kunne
klikkes fast på Phonakhøreapparater. De fås
også til udvalgte
cochlear implants fra
Advanced Bionics og
Cochlear.

Denne Roger miniatureuniversalmodtager kan
anvendes med stort set
alle streamere, bag-ørethøreapparater og
implantater.

Modtager med
halsslynge og indstilling
af lydstyrke. Den kan
bruges med alle
høreapparater eller
implantater med
telespole.
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Sådan fungerer Roger-produkterne
Høreapparater fungerer rigtig godt under samtaler tæt på og i støjfrie
omgivelser. Men på afstand og i støj har mange høreapparatsbrugere ofte
store udfordringer, når de skal kommunikere. Vores nye Roger-standard er
designet til at forbedre taleforståelsen i udfordrende lyttesituationer mere
effektivt end nogen anden teknologi.

Roger er en adaptiv, digital og
trådløs teknologi, som sender på
2,4 GHz-båndet. Enheden transmitterer trådløst den talendes
stemme direkte til brugerens
høreapparater. Den er baseret på en
ny, patentbeskyttet mikrochip og
anvender intelligente og adaptive
algoritmer til at forbedre signalstøjforholdet til niveauer, som man
ikke har set tidligere.

Stille miljø
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Vores forsknings- og udviklingsteam
har fokuseret på at opnå det bedste
signal-støjforhold. Derfor har vores
Roger-produkter markedets mest
avancerede teknologi til overførelse
af tale og reduktion af
baggrundsstøj.

Støjniveau

Støjende miljø

Signal-støjforholdet er forholdet
mellem signalet (talen) og

baggrundsstøjen (ventilationssystem,
ekko, andre stemmer osv.). Jo
stærkere signalet er i forhold til
baggrundsstøjen, jo bedre er
taleforståelsen.

<1.5 m
Samtaler én-til-én, f.eks. i en
lille café eller derhjemme

>1.5 m

Afstand
At høre i støj og på afstand, f.eks. i
støjende restauranter, under møder
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Få forbindelse!

Med Roger-høreløsninger kan du uden problemer deltage og bidrage på
lige fod med dine kolleger på arbejdspladsen. Du behøver ikke gå på
kompromis, fordi Roger giver dig en tryghed i kommunikationen. Med
Roger kan du fokusere på dit arbejde på lige fod med dine kolleger.

Tilskud
Det er muligt at søge høreløsninger til arbejdsbrug bevilget. Kontakt dit
lokale høreinstitut, jobcenter eller Phonak, så vil vi hjælpe dig videre i
processen. Høreapparatspecialister, som tilbyder Roger, kan hjælpe dig
med at søge om tilskud og støtte dig i processen.
Læs mere om, hvilken Roger-løsning, der passer til dine behov. Tal med
din høreapparatspecialist, eller læs mere på www.phonak.dk.
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Life is on
Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores
ideer og knowhow. På en kreativ måde udfordrer vi
teknologien og udvikler avancerede høreløsninger,
der hjælper hørehæmmede til at høre, forstå og
opleve mere af livets mangfoldigheder.
Bevæg dig frit. Kommunikér med selvtillid.
Lev uden begrænsninger. Lev livet.
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