
Dijital işyeri için 5 
temel unsur
Bu, yeni bir haber değil. İşyerleri dijital hale 

geliyor. İster bir yazılım geliştirme ofisi, bir 

perakende distribütörü isterse de bir üretim 

tesisi olsun, etkili bir dijital işyeri, üretkenliği 

arttırır ve çalışanların işlerini hızlıca ve daha 

doğru şekilde yapmalarını kolaylaştırır. 

1. Çalışanları 
bağlantılı tutun

3. Videoya yatırım 
yapın

Çalışanların kendilerine uygun olan yollarla iş 

uygulamalarına erişmeye ihtiyaçları vardır. Çalışanların 

üretken ve yenilikçi kalmalarına yardımcı olmanın en 

iyi yoludur. Çalışanlara cihazlar ya da kendi cihazlarını 

getirme (BYOD) politikası seçeneğini sağlama kararı, 

güvenlik protokollerinize ve iş ihtiyaçlarınıza bağlıdır. 

Yüz yüze bir toplantının mümkün olmadığı, ancak 

e-posta ya da telefonun da yeterli olmadığı 

zamanlar vardır. Gerçek zamanlı mevcut olmak 

ve ulaşılabilirlik sesi, videoyu ve içerik paylaşımını, 

iletişim kalitesini iyileştirmeyi, güven inşa etmeyi 

ve hataları ortadan kaldırmayı bir araya getirir. 

5. Dijital alanınızı 
güvence altına alın
Bulut bilişim, sosyal medya kullanımı, 

mobilite ve cihazlar eklendikçe katlanarak 

büyüyen tehdit sınırları sayesinde karmaşıklık 

tırmanmaktadır. Günümüz işyerlerinin, saldırı 

sürekliliğine karşı ağınızı koruyacak güvenlik 

çözümlerine ihtiyaçları vardır.

Sanal işbirliği bir  
kuruluşun yönetim ve  
altyapı maliyetlerinde 

%30'luk
bir tasarrufta  

bulunmasını sağladı.
— “Dijital İşyerinin Beş Temel Unsuru,” 
Strateji+İş, 14 Ocak 2014.

— “Dijital İşyerinin Beş Temel Unsuru,”  
Strateji+İş, 14 Ocak 2014.

Şirketlerin 

%88'i
üretkenliği arttırmak  

için çalışanlarına  

mobil cihazlar  

sunmaktadır. 

2. Çalışanlara 
iş için doğru 
araçları verin
Nerede olduklarından bağımsız olarak çalışanların 

ihtiyaç duydukları uygulamalara erişim sağlayın. En iyi 

iş uygulamaları ekip üyeleri seyahat etse de, evden 

çalışsa da ya da farklı bir konumda olsalar da ekiplerin 

gerçek zamanlı olarak proje belgeleri oluşturmalarına, 

bunları düzenlemelerine ve bunlar üzerinde işbirliği 

yapmalarına imkan vererek sorunsuz bir şekilde 

çalışmalarına yardımcı olur. 

İyi işyeri araçlarının çalışanın motivasyonu, performansı 
ve üretkenliği üzerinde güçlü bir etkisi vardır.

İş uygulamaları şu 
konularda çalışanlara 
yardımcı olur:

Ağ güvenliğini 
geliştirmek

• Proje belgelerini merkezi bir konumda saklamak.

• Bilgileri görüntülemek ve paylaşmak.  

• İçerik aramak.

• Proje belgelerini düzenlemek ve bunlar üzerinde 
işbirliği yapmak.

• Bütüncül bir güvenlik politikası 
oluşturmak.

• WAN'ınızı korumak.

• Trafik görünürlüğünü arttırmak.

• Politika uygulamasını 
otomatikleştirmek.

Uzak kullanıcıların  

%87'si
video kullanırken daha  

bağlı hissetmektedir.

— “Video Konferans 
İşletme İşbirliği İçin Neden 

Önemlidir?” Gigaom 
Research, Ocak 2014.

Çalışanlara aynı zamanda daha fazla erişim sağlamak 
ve güvenliği iyileştirmek mümkündür. 

4. Doğru altyapıyı 
seçin
Bağlantıdaki küçük boşluklar bile işinize zarar 

verebilir. Ayrıca BYOD gibi yeni trendler, video 

işbirliği ve bulut tabanlı uygulamalar da ağ 

tarafından işlenemeyecek kadar büyük olabilir. 

Şirketler, bu yenilikleri destekleyebilen sağlam 

bir altyapıya ihtiyaç duyarlar.

• İşletme seviyesinde kaliteli video konferansı ölçeklendirmesi 

• Özel ve genel bulut erişimi

• Sofistike üretkenlik ve işbirliği uygulamaları

• Birden fazla konum ve cihaz tipi genelinde güvenlik yönetimi
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