
A modern 
munkakörnyezet 
5 főbb jellemzője
A digitalizáció a munkahelyeket sem kerüli el. 

Ennek a folyamatnak eredménye a gyors, hatékony 

és pontos munkavégzés, legyen szó egy 

szoftverfejlesztő irodáról, kiskereskedelmi 

forgalmazó vagy gyártó létesítményről.

1. Elérhetőség 
biztosítása
Az alkalmazottak számára az üzleti alkalmazások elérése 

bármilyen helyzetben szükséges lehet. A folyamatos 

rendelkezésre állás növeli a hatékonyságot és elősegíti 

az innovációt. Ehhez minden vállalatnak el kell döntenie, 

hogy ellátja-e alkalmazottait eszközökkel, vagy 

engedélyezi a saját készülékek használatát (Bring-your-

own-device – BYOD). Ezt a döntést nagymértékben 

befolyásolják a vállalat által alkalmazott biztonsági 

protokollok és üzleti szabályzatok.

3. Videoalapú 
megoldások
Amikor nincs lehetőség személyes találkozóra, de egy 

e-mail vagy telefon nem elegendő az egyeztetéshez, 

akkor érdemes videoalapú megoldásokban gondolkozni. 

A videokonferencia lehetővé teszi a valós időben 

történő hang-, videó- és tartalommegosztást, javítja 

a kommunikáció minőségét és bizalmat épít.

5. Biztonság
A bonyolult rendszerek mint a felhő 

technológia, a közösségi felületek használata 

és a mobilitás újfajta veszélyeket hordoznak. 

Minél több eszköz csatlakozik a rendszerre, 

annál nagyobb a fenyegetettség. Ezért 

elengedhetetlen a megfelelő biztonsági 

megoldások implementálása, melyek 

megvédik a vállalat hálózatait és adatait.

A virtuális együttműködés egy 
szervezet számára akár

30%-os

megtakarítást eredményez az 
üzemeltetés és az infrastruktúra terén.

– „Five Essential Elements of the Digital Workplace,” 
Strategy+Business, 2014. január 14.

– „Five Essential Elements of the Digital Workplace,” 
Strategy+Business, 2014. január 14.

a vállalatok 

88%
-a biztosít céges 

készülékeket az 

alkalmazottak 

számára. 

2. Eszközök 
biztosítása
A munkahely által biztosított eszközök megkönnyítik az 

üzleti alkalmazásokhoz való hozzáférést az 

alkalmazottak számára. Bizonyos üzleti alkalmazások 

elősegítik a gördülékeny munkavégzést, még akkor is, 

ha otthonról, út közben, vagy egy másik városból 

használják azt az együttműködés során. Lehetővé válik 

a valós idejű hozzáférés a projektek létrehozásához, 

áttekintéséhez és módosításához.

A megfelelő munkahelyi eszközök biztosítása hatással 
van az alkalmazottak motivációjára, teljesítményére 

és termelékenységére.

Az üzleti alkalmazások 
segítik az 
alkalmazottakat, hogy: 

A hálózati 
biztonság 
javítása

•	 a dokumentumokat egy helyen tárolják,

•	 megtekintsék és megosszák az információkat,

•	 tartalmakat keressenek,

•	 akár egy időben dolgozzanak a dokumentumokon.

•	 Mindenre kiterjedő biztonsági szabályzat

•	 A WAN hálózat védelmének biztosítása

•	 Jobban áttekinthető adatforgalom

•	 Szabályok betartatása

A más 
helyszínről becsatlakozók 

87%-a úgy érezte, 
sokkal inkább részesévé válik 

a megbeszélésnek, ha videót is 
használhat.

– „Why Video Conferencing 
Is Critical to Business 

 Collaboration,” Gigaom 
Research, 2014. január

A biztonság és az alkalmazásokhoz való hozzáférés 
együttesen is biztosítható alkalmazottai számára.

4. Megfelelő 
infrastruktúra
A kommunikációban jelentkező legapróbb hibák 

is komoly fennakadásokat okozhatnak. Ezen 

túlmenően az új trendek, pl. a BYOD, 

videoalapú együttműködés és a felhőalapú 

alkalmazások túl nagy terhelést jelenthetnek 

egy hálózatnak. A vállalatoknak megfelelő 

infrastruktúrára van szükségük ahhoz, hogy 

képesek legyenek támogatni ezeket.
•	 Magas minőségű videokonferencia

•	 Hozzáférés a magán- és nyilvános felhőkhöz

•	 Összetett és hatékony együttműködési alkalmazások

•	 Biztonságos hozzáférés különböző helyszínekről és eszközökről 

történő bejelentkezés során
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