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Útmutató: Modern munkahelyek 
létrehozása

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGOLDÁSOK

Milyen az ideális munkahely az X, Y és az azt követő generációknak?
A megfelelő munkakörnyezet elősegíti az innovációt és az ötletek megosztását. Milyen igényeket támaszt 

a megfelelő munkakörnyezet kialakítása? A Cisco® 2014 Connected World Technology jelentése szerint 

a modern munkahelyek 3 főbb jellemzője:

•	 rugalmasság	és	csapatmunka

•	 kellemes	munkahelyi	környezet

•	 alkalmazotti	juttatások

Ezen túlmenően a generációk és részlegek közötti különbségek áthidalása is szükséges:

•	 Az	X-	és	Y-generációs	szakemberek	fele	úgy	gondolja,	hogy	a	szervezetek	egy	mobilisabb,	rugalmasabb	
munkastílust	tesznek	lehetővé	az	alkalmazottaik	számára.

•	 Az	X	és	Y	generáció	tagjainak	egyharmada	úgy	gondolja,	hogy	az	a	szervezet,	amely	rugalmas,	mobil	
és	támogatja	a	távmunkát,	versenyelőnyt	szerez	azzal	a	szervezettel	szemben,	amely	megköveteli	
alkalmazottaitól,	hogy	reggel	9-től	délután	5-ig	minden	hétköznap	az	irodában	legyenek.

•	 Általánosságban	az	X-	és	Y-generáció	tagjai	úgy	gondolják,	hogy	a	szervezetek	50	százaléka	ezt	
a változást	2020-ig	véghezviszi.
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A modern munkahelyek kialakítása
A	jövő	munkahelye	elképzelhetetlen	lenne	együttműködési	
technológiák	nélkül:

•	 Mindig	elérhető – A jövő alkalmazottaival bármikor felveheti 
a kapcsolatot. A mobiltelefon, egyéb hordozható eszközök, közösségi 
média és együttműködési alkalmazások segítségével mindig elérhetőek 
lesznek.

•	 Gyorsabb	döntések – A mindenütt jelenlevő hálózatok, okos eszközök 
és rendszerek, prediktív elemzések és a valós idejű együttműködés 
lehetővé teszi a gyors és megfontolt döntéshozatalt.

•	 Decentralizáció – A fizikai és virtuális munkahelyek közötti határok 
elmosódnak. Az együttműködési technológiák lehetővé teszik 
a zökkenőmentes munkát.

•	 Személyre	szabhatóság – A különböző rendszerek összekapcsolása 
lehetővé teszi a szervezet számára, hogy alkalmazásaikat a beosztottak 
személyre szabva használják.

•	 Biztonsági	kihívások – Az alkalmazottak, partnerek, ügyfelek közötti 
kommunikáció során használt eszközök nagyobb adatbiztonsági rést 
eredményeznek.

Ezen	kulcsfontosságú	tényezők	köré	építve	a	szervezetek	
modernizálhatják	a	munkahelyeket:

•	 Alkalmazottak megtartása a modern munkakörnyezet kialakításával

•	 Utazási, fenntartási költségek és üvegházhatás csökkentése

•	 Üzleti modellekhez igazodó munkakörnyezet

•	 Munka és a magánélet közötti egyensúly fenntartása a távmunka 
biztosítása révén

•	 Együttműködés ösztönzése, innováció elősegítése

Biztosítsa a megfelelő technológia kiválasztását az üzleti igényeknek 

megfelelően.
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A Cisco 
TelePresence® 
IX5000 rendszer 
segítségével több 
telephelyet is 
összeköthet.



A munkahelyi együttműködés három 
pillére
Kiemelkedő	felhasználói	élmények.

•	 A munkahely átalakítása előtt érdemes megvizsgálni, milyen 
együttműködési technológiákra lesz szüksége az alkalmazottaknak 
a napi szintű kapcsolattartáshoz. Érdemes átgondolni, mik okozhattak 
kevésbé hatékony kommunikációt a múltban és törekedni kell azok 
elkerülésére.

•	 A Cisco Együttműködési portfóliójának középpontjában a kiemelkedő 
felhasználói élmény áll. Egyszerű használatuk révén a mindennapi 
munka részévé válnak. A Cisco megoldásai 2014-ben Red Dot díjat 
nyertek a felhasználó-központú dizájnért. A kiemelkedő felhasználói 
élményre történő összpontosítás előmozdítja a hosszú távú 
együttműködést, amely valós befektetésmegtérülést is eredményez.

Rugalmasság	és	személyre	szabhatóság

•	 Míg a korábban a szabványosítás segítette a működési 
hatékonyságot, napjainkban ennek helyét a személyre 
szabhatóság és a rugalmasság veszi át. Az agilis és 
testre szabható együttműködési megoldások révén 
a szervezetek könnyedén alakíthatják a felhasználói 
bázist, valamint zökkenőmentesen hidalják át a fizikai, 
virtuális és földrajzi határokat.

•	 A felhőalapú együttműködési stratégiával rendelkező szervezetek 
vezetőinek 94%-a egyetért abban, hogy a felhőalapú 
együttműködés rugalmas munkakörnyezeteket tesz lehetővé. 
A mobilitás 5–15%-kal képes növelni egy vállalat termelékenységét, 
és 20–50%-kal csökkentheti az ingatlanbérléshez kötődő költségeit. 
A Cisco felhőalapú, hibrid és helyszíni alkalmazásai kiemelkedő 
felhasználói élményt nyújtanak.

Integrált	kezelőfelületek

•	 Az együttműködési technológiák használata az alkalmazottak 
mindennapjainak részévé válik. A modern együttműködési 
megoldások révén a szervezetek csökkentik az együttműködést 
gátló kommunikációs tényezőket. A szervezetek emellett jobban 
optimalizálhatják meglévő erőforrásaik használatát is.

•	 A Cisco kompromisszumoktól mentes megközelítést alkalmaz az 
együttműködésben. A szolgáltatásként nyújtott megoldásoktól 
kezdve (például az iparági vezető WebEx® és Jabber®) a mindent 
magában foglaló asztali végpontokig (például DX80, DX70, SX és MX 

eszközök), bármilyen környezetben biztosítják 
a legkorszerűbb együttműködési technológiát.
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A Cisco MX200/300 eszközök 
segítségével összekötheti 
a világ különböző pontjain lévő 
telephelyeit.
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Nyújtson kiemelkedő szolgáltatásokat 
a Cisco Együttműködési Megoldásaival
A Cisco piacvezető együttműködési portfóliója segíthet Önnek átalakítani 

a munkahelyét, és olyan kivételes együttműködési környezetet hoz létre, 

amely kiszolgálja a következő generációs munkavállalók igényeit is. 

A Cisco Együttműködési megoldásai minden üzleti modellhez rugalmasan 

alkalmazkodnak.

Biztosítson	gördülékeny	kommunikációt	bármilyen	környezetben	
a legkorszerűbb	együttműködési	technológiával.

•	 További részletek a Cisco DX, SX, MX és IX videovégpontokról.

Integrálja	a	hangot,	a	videót,	a	jelenléti	információt,	a	mobil-	és	
közösségi	felületeket	egyetlen	eszközben

•	 Fedezze fel a Cisco piacvezető egységes kommunikációs platformját 

a közepes és nagyvállalatok számára.

Csatlakozzon	bárhol,	bármikor	a	minőségi	és	biztonságos	WebEx®	
konferencia	segítségével

•	 Tekintse meg, hogyan teszi lehetővé a Cisco a telepített vagy felhő 
alapú együttműködést.

Növelje	az	ügyfél-elégedettséget	és	a	lojalitást	a	modern	
együttműködési	megoldásokkal.

•	 Tekintse meg, hogy a Cisco megoldásai hogyan teszik ismét 

személyessé a ügyfélszolgálatot.

További információ:
Cisco Project Workplace Design megoldás

A 2014-es Cisco Connected World Technology jelentés

Szolgáltatások
A Cisco együttműködési szolgáltatásai segítik az új együttműködési 

technológiák tervezését, megkönnyítik a telepítést, és elősegítik az 

együttműködési infrastruktúra áttekinthetőbb és hatékonyabb kezelését.

További információért látogasson el a Cisco.com oldalra.

Használja ki a Cisco Capital® által nyújtott finanszírozási lehetőségeket. 

További információkért látogasson el a www.ciscocapital.com oldalra.
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