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Rehber: Olağanüstü İşbirliğine Uygun 
Çalışma Alanları Oluşturma
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X Kuşağı, Y Kuşağı ve Sonraki Kuşaklar için ideal çalışma alanı nedir? 
İşbirliği alanlarında, insanlar yeniliğe ve büyümeye öncülük eden fikirleri doğal olarak paylaşırlar. Ancak işbirliğinin 

yüksek olduğu bir ortam sunan ve insanların istediklerini içeren bir çalışma alanını nasıl tasarlarsınız? 2014 Cisco® 

Bağlantılı Dünya Teknoloji Raporuna göre, en iyi beş çalışma alanı trendi şunlardır: 

•	 Esneklik	ve	ortak	çalışma

•	 Çalışma	alanı	özelleştirme

•	 Çalışanın	sıhhati

•	 Sürdürülebilirlik

•	 Kendi	cihazını	getir	(BYOD)	programları

Ek olarak, kuşak ve departman bazındaki sınırların ötesine geçen temel bilinç alanları vardır: 

•	 X	Kuşağı	ve	Y	Kuşağı	profesyonellerinin	neredeyse	yarısı,	kendi	kuruluşlarının	insan	kaynakları	

departmanının	çalışanları	için	daha	mobil,	esnek	bir	çalışma	tarzına	olanak	vermek	için	düzenlemeler	

yaptığını	hissetmekte,	buna	rağmen	neredeyse	üçte	biri	bunu	yeterince	hızlı	yapmadıklarını	düşünmektedir.

•	 Kabaca	X	Kuşağı,	Y	Kuşağı	ve	İK	uzmanlarının	üçte	ikisi,	daha	esnek,	mobil	ve	uzaktan	çalışma	modelini	

benimseyen	bir	kuruluşun,	çalışanları	haftanın	her	günü	sabah	saat	9'dan	akşam	5'e	kadar	ofiste	olması	

gereken	bir	şirkete	göre	rekabetçi	bir	avantaja	sahip	olduğuna	inanmaktadır.

•	 Genel	olarak,	X	Kuşağı,	Y	Kuşağı	ve	İK	profesyonellerinin	büyük	çoğunluğu,	kuruluşların	bir	kısmının	esnek,	

mobil	ve	uzaktan	çalışma	modeline	geçmesini	ummakta,	bunların	dörtte	biri	kuruluşların	en	az	yüzde	

50'sinin	bu	geçişi	2020	yılı	itibarıyla	yapmış	olacağına	inanmaktadır
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Geleceğin çalışma alanını tasarlayın
Gelecekteki	işlerin	nasıl	olacağıyla	ilgili	birçok	spekülasyon	vardır	

ancak	yarının	çalışma	alanını	şekillendiren	faktörlerin	çoğunun	

temelden	işbirliği	teknolojisine	bağlı	olduğu	açıktır:	

•	 Daima	açık – Bugünün ve yarının işgücü, sosyal uygulamalar ve işbirliği 

uygulamaları ile geliştirilmiş mobil ve taşınabilir cihazlar aracılığıyla 

daima bağlantılı olma becerisine sahip olacaklardır. 

•	 Daha	hızlı	kararlar – Çalışanlar, daha hızlı, daha bilinçli kararlar almak 

için her tarafa yayılmış ağları, akıllı cihazları ve sistemleri, tahmini 

analitiklerini ve gerçek zamanlı işbirliğini destekleyeceklerdir. 

•	 Dağıtılmış	ekipler – Gelişmiş işbirliği teknolojisi, mobil ve uzaktan 

çalışanların ortamlar arasında akıcı biçimde çalışmasına olanak verdikçe 

fiziksel ve sanal çalışma alanları birleşmeye devam edecektir. 

•	 Kişiselleştirilmiş	verimlilik – Bağlantılı, mobil, sosyal ve kavramsal 

farkındalık sistemlerinin yeni dalgası, kuruluşlara ve bireylere, verimlilik 

uygulamalarını ve ortamlarını kişiselleştirme olanağı verecektir. 

•	 Güvenlik	zorlukları – Çalışanlar, iş ortakları, müşteriler ve artan veri 

güvenliği endişeleri arasında daha açık işbirliği etrafında ince bir ilişki 

olmaya devam edecektir. 

Bu	temel	faktörler	çerçevesinde	tasarım	yapmak,	kuruluşların	kendi	

çalışma	alanlarını	daha	iyi	dönüştürmelerine	olanak	verecektir:

•	 Kuşaklar ve bölgeler arasında en iyi yetenekleri çekin, yetkilendirin ve 

elde tutun.

•	 Gayrimenkul maliyetlerini, sera gazı emisyonlarını ve çalışan 

seyahatlerini azaltın. 

•	 Giderek artan iş gereksinimlerine uyum sağlamak için düzenleyebileceğiniz 

çalışma alanları yaratın.

•	 Herhangi bir yerden çalışma esnekliği sunarak çalışanlara, iş-yaşam 

dengesini korumada yardımcı olun.

•	 İşbirliğini teşvik edin, bariyerleri yıkın, fikirleri paylaşın ve karar vermeyi 

ve yeniliği hızlandırın.

Ancak doğru teknolojiyi seçtiğinizden ve tasarladığınız ortamın şimdiki 

ve gelecek kuşakların benimseyeceği, kullanacağı ve içinde gelişeceği 

bir çalışma alanı yaratacağından nasıl emin olursunuz?

Cisco TelePresence® 
IX5000 sistemi, 
küresel ve çok 
lokasyonlu bir şirketi 
yüz yüze getirir.
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Optimum çalışma alanı işbirliğinin üç 
temel direği 
Mükemmel	kullanıcı	deneyimleri

•	 Tüm çalışma alanı dönüştürme girişimleri, insanların bu alanı 
benimsemesinin nasıl sağlanacağını (belirli bir ortamda nasıl çalışacağı, 
işbirliği yapacağı ve sosyalleşeceği) anlamayla başlamalıdır. Yenileme 
ve benzer yeni kurulumlar için bu anlayış, şu anda kullanıcılar için 
sorun yaratan engellerin, kopuklukların ve kötü deneyimlerin dürüst ve 
kapsamlı biçimde değerlendirilmesi ile başlamalıdır.

•	 Cisco İşbirliği ürünlerinde ve servislerinde her şeyin merkezinde kullanıcı 
deneyimi yer alır. Odaya girdiğiniz anda kullanılma fikri oluşturan ürünler 
yaratmak için çabalıyoruz. Bu yaklaşım, 2014'te söz konusu tasarımın 
yalnızca görsel cazibe çekiciliğini değil uzun vadeli olağanüstü kullanıcı 
deneyimini, gerçek yatırım geri dönüşü sunan kullanıcının benimsemesini ve 
kullanımını sağlayarak altı Kırmızı Nokta ödülüyle de onaylanmıştır. 

	
Esneklik	ve	kişiselleştirme

•	 Eski nesiller, standardizasyonu getirmeyi daha büyük 
işletme verimliliğine ve tutarlılığına giden bir yol olarak 
benimsemiş olsalar da, standardizasyonun kişiselleştirmeyi 
engellediği ve kuruluşlar daha da ilerlemenin yollarını 
aradıkça işletme esnekliğinin ve uyarlanabilirliğin çok önemli 
olacağı açıktır. Çevik ve ölçeklenebilir işbirliği çözümleri, 
çaba göstermeden yeni ekipler oluşturmak; kullanıcıları 
eklemek ve kaldırmak ve fiziksel, sanal ve coğrafi ortamları 
sorunsuz biçimde birbirine bağlamak için kuruluşlara bir 
platform sunar. 

•	 Bulut işbirliği stratejilerine sahip kuruluşların yöneticilerinin yüzde doksan 
dördü, bulut işbirliğinin esnek iş ortamları sağladığını kabul etmektedirler. 
Daha yüksek mobiliteyi desteklemek, bir kuruluşun üretkenliği yüzde 5 ila 
15 artırmasına ve tesis kullanım maliyetlerini yüzde 20 ila 50 azaltmasına 
da yardımcı olabilir. Bu nedenle, Cisco uçtan uca işbirliği çözümleri her 
ortamda (cepten yönetim kurulu odasına kadar) bulut temelli, hibrit ve 
yerinde kurulumlarla benzersiz işbirliği deneyimleri sunar. 

Entegrasyon	ve	yönetilebilirlik

•	 İyi tasarımın görünmez olduğu sıklıkla söylenir, bunun anlamı işbirliği 
teknolojisinin, onu kullanan çalışma alanına hiç sorun olmadan entegre 
edilmesi ve insanların onu günlük rutin işlerinin parçası olduğu bilincinde 
olmadan kullanması gerektiğidir. İyi tasarlanmış işbirliği çözümleri, 
işbirliğini engelleyen anlaşmazlık ve iletişim engellerini azaltarak, 
nihayetinde kuruluşların sürdürülebilir dönüşümü oluşturmalarına olanak 
verir. Bu çözümler, kuruluşların mevcut kaynakların kullanımını daha iyi 
optimize etmelerine de olanak verirler. 

•	 Cisco, özelliklerden ve yeteneklerden ödün 
vermeden işbirliğinin karmaşasını azaltan, 
sektör lideri WebEx® ve Jabber® gibi servis 
tabanlı çözümlerinden tutun, her odayı en 
son teknolojilere sahip bir işbirliği merkezine 
dönüştüren DX80 ve DX70'e, SX ve MX serileri 
gibi hepsi bir arada masaüstü uç noktalarına 
kadar, işbirliği konusunda taviz vermeyen, tam 
entegre çözümler sunmaktadır. 

Masanız, bir ekran ve birden fazla işbirliği 
çözümü; DX80 uç noktası.
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Cisco İşbirliği ile, beklenenden 
olağanüstüye terfi edin
Cisco'nun pazar lideri işbirliği portföyü, çalışma alanınızı dönüştürmenize 

ve X ve Y kuşaklarının gelmesiyle yankı uyandıracak son derece işbirlikçi 

ortamlar oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ve, Cisco İşbirliği, bulunduğunuz 

yerden işbirliği yolculuğunuzu başlatmaya hazırdır; bu bir sök ve değiştir 

stratejisi değildir. 

Her	odada,	her	masada	ve	her	cepte	olağanüstü	işbirliği	deneyimi	
oluşturun.

•	 Olağanüstü Cisco DX, SX, MX ve IX serisi video uç noktaları hakkında daha 

fazlasını öğrenin. 

Sesi,	videoyu,	mobili,	sosyal	medyayı	ve	durum	bilgisini,	çaba	
göstermeden	tüm	cihazlarda	entegre	edin.

•	 Orta ölçekli pazar ve kuruluşlar için pazar lideri Cisco tümleşik iletişim 

platformlarını keşfedin.

Herkesi,	her	yerden,	istediğiniz	zaman	yüksek	kaliteli,	güvenli	WebEx	
konferans	ile	bağlayın.

•	 Bulut veya yerinde kurulumlarda, Cisco'nun mükemmel konferans çözümü 

oluşturmanıza nasıl olanak sağladığını görün.

Müşteri	memnuniyetini	ve	sadakatini	çığır	açan	müşteri	işbirliği	ile	artırın.	

•	 Cisco çağrı merkezi çözümlerinin müşteri hizmetini nasıl tekrar kişisel hale 

getirdiğini öğrenin.

Daha fazla yardım için, bu yararlı 
kaynakları inceleyin: 
Cisco Proje Çalışma Alanı Tasarım Aracı

2014 Cisco Bağlantılı Dünya Teknoloji Raporu

Servisler 
Cisco İşbirliği'ni nasıl edineceğine karar vermekneyi edineceğine karar 

vermek kadar önemlidir. Cisco İşbirliği Servisleri'nin sağlayacağı yardım 

ve öngörülerle kuruluşunuz, yeni işbirliği girişimleri ve teknolojileri 

planlayabilir, kurulumu kolaylaştırabilir ve işbirliği altyapınızı daha görünür 

olacak ve daha hızlı tepki verecek biçimde yönetebilir. Daha fazlasını 

öğrenmek için Cisco.com sitesini ziyaret edin.

İşletmenizi dönüştürmek için Cisco Capital® finansmanının gücünden 

yararlanın. Daha fazlasını öğrenmek için www.ciscocapital.com sitesini 

ziyaret edin.
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Cisco MX200/300 cihazları, dünyanın 
dört bir yanındaki meslektaşlarınızı 
hemen odanızdaymış gibi 
görünmesini sağlar.
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