
 

البحوث المستندة إلى حقيقة واقعية وتمثل أفضل تحليل متاح في وقت نشر هذا  Aberdeenت مجموعة توفر منهجيا .Aberdeenهذه الوثائق هي نتيجة للبحث األساسي الذي قامت به مجموعة 

بي وقد ال يمكن إعادة إنتاجها أو توزيعها أو أرشفتها أو نقلها بأي شكل أو وسيلة دون إذن كتا Aberdeenحقوق الطبع والنشر لمحتويات هذا المنشور محفوظة من قبل شركة ومجموعة . المقال

 .، ما لم يذكر خالف ذلكAberdeenمسبق من شركة ومجموعة 

 2011أكتوبر 

 لصفحةالتعاون المرتكز على الفيديو( ROI)عائد االستثمار 

شهر الماضية أنماط استخدام التعاون المرتكز على الفيديو  12في خالل ال Aberdeenدرست 

الشركات على القيمة التجارية  حصولمنظمة للحصول على فهم أفضل لكيفية  380ألكثر من 

متضمنة )سة استخدام حلول التعاون المرتكز على الفيديو ومن خالل درا. من نشر الفيديو 

وكيف تتماشى مع حاالت االستخدام في المبيعات ( بُعدمجموعة فرعية من الحضور عن 

فيما يتعلق  والتسويق والخدمة وتطوير المنتج وإدارة المشروعات، توفر هذه الوثيقة الوضوح

 تستند نتائج البحث على أربعة. ديو للمؤسسةبالمزايا التي يوفرها التعاون المرتكز على الفي

 الفيديو محتوى من المؤسسة قيمة  ،(2012نوفمبر ) الفيديو وحدود Telepresence: تقارير

 2011، وتقرير فبراير (2011سبتمبر ) الفيديو على المرتكز المؤسسة وتعاون، (2011مايو )

 .lining the Top of the FunnelStream القياسي

 تعريف التعاون المرتكز على الفيديو

شاهد تعريفات عقد مؤتمرات بواسطة الفيديو والتعاون )أصبح التعاون المرتكز على الفيديو 

ً أداه قوية في المؤسسة لتحسين ( المرتكز على الفيديو والحضور عن بُعد في الشريط الجانبي  كال

فكما أصبحت النقاط الطرفية للفيديو شائعة بشكل متزايد . والمهام التنفيذيةمن مصروفات األرباح 

 :على اتجاهات مختلفة بناءًفي مكان العمل، كذلك اكتسب الموظفون قيمة إضافية من الفيديو 

في  .ًً حاجة أكبر لدعم التعاون في الوقت الفعلي من قبل فرق موزعة جغرافيا 

من  63%، حددت 2010في شهر نوفمبر  الفيديو وحدود Telepresenceدراسة 

الشركات هذه الحاجة إلى تعاون في الوقت الفعلي كعنصر ضغط رئيسي بينما 

لسوق تقليديًا والتي دفعت ا)فقط أن قضايا التقليل من السفر  39% أشارت

. كانت هي عنصر الضغط الرئيسي العتماد الفيديو( للتعاون المرتكز على الفيديو

قدمت براهين األعمال المدارة للتعاون المرتكز على الفيديو كمية من التغيرات كما 

وليست مجرد  بيئات عمل الفيديو المحسنة بوصفها تكنولوجيا قائمة بذاتهابرهنت أن 

 . لثانية لمجرد الحد من تكاليف السفرخيار من الدرجة ا

يلعب  .جغرافيًايطلب الموظف قضاء وقت أقل في السفر والمزيد من الوقت في  

الفيديو دورًا هاما في توفير التوازن بين العمل والحياة من خالل السماح للموظفين 

رون يصبح الموظفون قاد. بالبقاء في محيط منزلهم بينما يعملون مع زمالئهم بعيدًا 

على استخدام وقتهم بمزيد من المرونة والمحافظة على مستويات عالية من 

 .العمل، لكي يصبحوا أكثر فعالية

مثلما أصبحت مؤتمرات الفيديو أكثر  .المزيد من الموظفين يطلبون استخدام الفيديو 

شيوعًا في العالم المستهلك، بدأت المؤسسات في التعرف على طلب خط األعمال 

والتي تعكس الطلب على األدوات االجتماعية لمرتكز على الفيديو للتعاون ا

قام ربع  ،الفيديو على المرتكز المؤسسة تعاون 2011في تقرير سبتمبر  .والمتنقلة

د على هذا االحتياج لتوفير بيئات أكثر اجتماعية ومالئمة لجيل المستجيبون بالتأكي

يسمح . الشباب باعتباره عنصر ضغط رئيسي العتماد التعاون المرتكز على الفيديو

الفيديو المضمون والذي يمكن الوصول إليه للعديد من األقسام باالستفادة من 

 ي السابق لمجموعة أدوات التعاون المرتكزة على الفيديو والتي كانت متاحة ف

 .فقط Cالفئة 

 ملخص البحث

فحص  Aberdeenتوفر ملخصات بحث 

مفصل للنتائج الرئيسية من دراسة 

ة مؤشرات البحوث األساسية متضمن

األداء الرئيسية وأفضل وجهات نظر 

 .المستخدمين والبائعين

 

 تعريفات 

 :البنود المستخدمة في هذه الوثيقة

 عقد المؤتمرات بواسطة الفيديو 

هو استخدام الفيديو لتقديم 

قد ال . التفاعالت وجهًا لوجه

يتضمن ذلك مشاركة المحتوى أو 

وجوده ولكنها تمثل قدرات الفيديو 

المتاحة عادةً من خالل األساسية 

 .حلول المستهلك

  التعاون المرتكز على الفيديو 

كثيرًا ما يجمع بين الفيديو 

والمحتوى وتبادل الوثائق وتبادل 

البيانات وأدوات تعاونية أخرى في 

بعض األحيان لخلق بيئه أكثر 

خصوصية لحاالت االستخدام التي 

تم تحديدها ودمج العملية وتحديد 

 . أصحاب التأثير

 Telepresence  هو مجموعة

فرعية من التعاون المرتكز على 

الفيديو والذي يشير إلى وجود 

اليوم، . تفاعلي من مكان بعيد

يتحقق هذا بشكل نموذجي من 

خالل الفيديو عالي الوضوح 

والصوت والمحاكاة بالحجم 

 .لألفراد والوثائق الطبيعي

http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/6684/RA-telepresence-video-conferencing.aspx
http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/7000/RA-online-video-content.aspx
http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/6691/RA-sales-performance-training.aspx
http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/6684/RA-telepresence-video-conferencing.aspx
http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/7183/RA-video-conferencing-collaboration.aspx
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 من الذي يستخدم التعاون المرتكز على الفيديو في إعدادات األعمال؟

إلى تحديد أي األقسام تستخدم حاليًا أدوات التعاون المرتكز على  Aberdeenتسعى 

 .، قبل تعريف عائد االستثمار عن طريق التعاون المرتكز على الفيديو(1رقم جدول)الفيديو 

 األقسام التي تستخدم التعاون المرتكز على الفيديو:  1رقم جدول

 قسم

 االعتماد بالنسبة المئوية

(N=237) 

 57% (IT)تكنولوجيا المعلومات 

 %56 الفرق التنفيذية

 %47 التعلم والتنمية

 %39 تسويق من األعمال إلى األعمال

 %36 إدارة المشروعات والمجموعات

 %36 عمالمبيعات من األعمال إلى األ

 %34 تطوير الخدمة والمنتج

 %30 خدمة العمالء

 %24 الموهبة اكتساب

 2011، سبتمبرAberdeenمجموعة : المصدر

يمثل أعلى قسمين مشاركين في التعاون المرتكز على الفيديو أصحاب التأثير التقليدين 

يًا غطاءً يقدم قسم تكنولوجيا المعلومات نموذج. في التعاون المرتكز على الفيديو

في . تشغيليًا للعديد من جهود الفيديو، مثل إعداد اجتماعات المجموعة وبرامج التدريب

الجناح التنفيذي، استُخدمت تقنيات التعاون المرتكز علي الفيديو لمدة طويلة لالتصال 

ومع ذلك، فقد كان دائمًا من . بالقيادات البعيدة المكلفة بالقرارات االستراتيجية المهمة

صعب تقدير مقترح القيمة من الفيديو في المواقف التعاونية حيث ال تكون النتيجة ال

على الرغم من أن التعلم . النهائية مرتبطة مباشرةً بالخط األعلى أو األدني لهدف األعمال

التي توفر ( LMS)ومساعي التطور يتم تتبعها بشكل أفضل من خالل نظم إدارة التعلم 

ن اعتبار هذه الجهود على أنها أغطية إضافية عندما ال ترتبط بشكل المقاييس، إال أنه يمك

 .واضح مع الدور الوظيفي لألعمال

ومع ذلك، فكما أصبح استخدام الفيديو في كثير من األحيان كأداة في خط األعمال، 

استخدم في عدد من األنشطة المعتمدة على الربح وحاالت االستخدام التنفيذي التي يتم 

وقد أثبتت القدرات المباشرة والفعالة المرتبطة بالتعاون . كل جيد في المنظمةتتبعها بش

( B2B)المرتكز على الفيديو إفادتها في مبيعات وفرص تسويق األعمال إلى األعمال 

حيث تكون براهين المنتج والعالقات الشخصية الوثيقة من المتطلبات الهامة إلنهاء 

المهارات  واكتسابمواهب للمنظمات بتحديد ال واكتسابكما سمح تحسن  .الصفقات

ويمكن للتقدم في مجال . االستراتيجية والنادرة التي يمكن استخدامها لتحسين األعمال

تطوير المنتجات والخدمات ضمن المنظمة أن يقدم منتجات جديدة إلى السوق بسرعة 

 .االبتكار أو التطورأكبر، وهو أمر مهم على نحو متزايد في األسواق التي تتطلب المزيد من 
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 أي من مقترحات القيمة مرتبطة بهذا الفيديو؟

لتعريف أفضل للقيمة المرتبطة بالتعاون المرتكز علي الفيديو، سألت شركة 

Aberdeen  أي القياسات والتحسينات ارتبطت بشكل محدد مع أعمال التعاون

تحديد  يتملم بخالف التعلم والتطوير وإدارة المشروعات . المرتكز على الفيديو

على الرغم من وضع . من المستجيبين 25%مقترحات قيمة إدارية ألكثر من 

االستثمارات في التعاون المرتكز على الفيديو، كانت الشركات تحجم عن تحديد 

 (.2الجدول )أهداف قائمة على الفيديو بخالف رغبة واسعة النطاق للحد من السفر 

 ن المرتكز على الفيديومقترحات القيمة للتعاو: 2جدول رقم 

 قسم

 

 مقترح القيمة

 

االعتماد 

 بالنسبة المئوية

(N=216) 

 قيمة نطاق العمل

 %72 الحد من السفر

 %40 الكفاءة في العمليات التجارية التشغيلية

 %27 البصمة الخضراء

القدرة على الحضور الظاهري لألحداث 

 المرتبطة بالشركة والعمل
26% 

ية األساسية لتكنولوجيا في البن التخفيض

 المعلومات والنطاق الترددي
20% 

مصدر دخل نشأ من خالل التعاون 

 المرتكز على الفيديو
16% 

 %31 تحسينات في التعلم والتطوير التعلم والتنمية

تسويق من األعمال 

 إلى األعمال

 %15 براهين تدريب المنتج

 10% (ROMI)العائد على استثمار التسويق 

المشروعات  إدارة

 والمجموعات
 %26 التسارع في المشروعات االستراتيجة

مبيعات من األعمال 

 إلى األعمال
 %6 تحسن في معدالت تحويل المبيعات

 تطوير الخدمة والمنتج
تطوير المنتج والخدمة بواسطة التعاون 

 المتركز على الفيديو
15% 

 %16 خدمة عمالء محسنة خدمة العمالء

 الموهبة اكتساب
تخفيض التكاليف من خالل تحسن 

 اكتساب الموهبة عن بُعد
15% 

 2011، سبتمبرAberdeenمجموعة : المصدر

يوصف الحد من السفر تقليدًيا كاقتراح القيمة الرئيسي لعقد المؤتمرات عن طريق 

الفيديو، لذا فليس من المستغرب أن يُستشهد بالحد من السفر في معظم األحيان 

فجوة واسعة بين  Aberdeenعلى نحو مذهل اكتشفت شركة . لقياس قيمة الفيديو

أغلبية الشركات تشير إلي أن الحد من السفر هو عنصر الضغط الرئيسي وعدد قليل 

 .من الشركات هي التي تتبع في الواقع الحد من السفر
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 ما مدي أهمية السفر؟ - Aberdeenوجهة نظر شركة 

تشير إلى أن الحد من السفر يعد اقتراح القيمة من نسبة المستجيبين  72%بالرغم من أن 

فقط شملهم االستطالع في  14%الرئيسي ألهمية التعاون المرتكز على الفيديو، إال أن 

حيث يتم تتبع الحد  2011في شهر سبتمبر  الفيديو على المرتكز المؤسسة تعاوندراسة 

عة بين جميع مقاييس وكان هذا التناقض فريد من نو .من السفر المعتمد على الفيديو

مثل اكتساب المواهب )األداء، كما تم قياس مقترحات القيمة األخرى المرتبطة بالفيديو 

من قبل غالبية المستجيبين الذين حددوا ( ITأو الحد من تكنولوجيا المعلومات  المتسارع

رر لكي تفهم السبب، انظر إلى المقاييس األخرى التي تم قياسها بشكل متك. هذه القيمة

 (.1شكل )أكثر من الحد من السفر 

 القياسات الحقيقة للتعاون المرتكز على الفيديو: 1شكل 

 

 2011، سبتمبرAberdeenمجموعة : المصدر

على الرغم من حالة قطاع األعمال التي تتمحور حول الحد من السفر، فإن معظم 

معتمدة لتحديد القياسات األولى ال. الشركات ال تعمل على تتبع السفر بشكل منتظم

تكاليف الدعم وجودة : أداء التعاون المرتكز على الفيديو والتي يجري تنفيذها

يعتمد اكتشاف الشركات . الخدمات واتفاقيات مستوى الخدمة وتجربة العمالء

للمبررات القيمة الحقيقية للتعاون المرتكز على الفيديو على استخدام الموظفين في 

وخدمات عالية الجودة أصبحت  ITل والدعم الفني مجموعة واسعة من مهام العم

توصي بقياس تخفيض السفر  Aberdeenكما ال تزال شركة . أكثر أهمية لألعمال

كجزء من مقترح قيمة التعاون المرتكز على الفيديو، ولكن الحقيقة هي أن معظم 

 .الشركات المستخدمة للفيديو ال تقيس هذا المعيار باستمرار

 

  Best-in-Classفيديو 

المرتكز تعاون المؤسسة في دراسة 

، تم 2011في سبتمبر  على الفيديو

أعلى ) Best-in-classتحديد شركات 

عن طريق ( من المستجيبين %20

 :األداء التالي

في معدل السفر  17%انخفاض  

 خالل العام الماضي

الفيديو لالستخدام  88%يستخدم  

االستراتيجي أو المستند على 

 األرباح 

من الموظفين إلي  71%يصل  

 لحلول المكتبيةالغرفة أو ا

من كمية عائد  120%بمعدل  

 لحلول الفيديو( ROI)االستثمار 

 في المقابل، تم تعريف المتأخرون 

( من المستجيبين 30%أقل )

 :بإنجازهم

في معدل السفر  5%انخفاض  

 خالل العام الماضي

الفيديو لالستخدام  0%يستخدم  

االستراتيجي أو المستند على 

 األرباح

فين إلي من الموظ 32%يصل  

 الغرفة أو الحلول المكتبية

عدم القدرة التامة على تحديد أي  

 للفيديو( ROI)كمية لعائد االستثمار 
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من وجهات النظر في كيفية أثر التعاون المرتكز على الفيديو في  لمعرفة المزيد

من المستخدمين اإلداريين في المبيعات  Aberdeenمختلف األقسام، طلبت 

والتسويق والتعلم والتطوير، وتطوير المنتجات وإدارة المشروعات أن يقوموا بالتركيز 

ازها من خالل حلول التعاون أكثر على المسائل المتعلقة بنتائج األعمال التي تم إنج

 . المرتكز على الفيديو

 قيمة الفيديو في المبيعات

 Telepresence and the، عندما ُسئل موظفي المبيعات في بحث2010في نوفمبر 

 Video Frontier  عن عناصر الضغوط التجارية الرئيسية الدافعة لهم الستخدام

الحاجة إلى تحسين فرص المبيعات ( 1: الفيديو، استقروا على موضوعين رئيسيين

يتوقع موظفوا المبيعات . إدارة قطاعات إضافية دون زيادة التكلفة الكلية( 2البعيدة، 

خالل استخدامهم للتعاون  تحسين كالً من كمية فرص المبيعات وجودة التفاعالت

 كيف نجح مقياس هؤالء المستجيبون؟. المرتكز على الفيديو

المستجيبة تستخدم التعاون المرتكز على  Aberdeenحيث أن أكثر من ثلثي شركات 

مثل )الفيديو في إدارة مبيعاتهم ولهم مقاييس واضحة لقياس مدى نجاح المبيعات 

أن العديد من الشركات سوف تتمكن من تتبع  ، لذا يبدو(المستهدف وتحصيل األرباح

على الرغم من أن المستجيبون من موظفوا المبيعات . قيمة الفيديو في عمليات البيع

يميلون إلى معرفة ماهي النسبة المئوية لالتصاالت الخاصة بالمبيعات والقائمة على 

ما  استطالع خاص بالمبيعات لتوضيح 58فقط من مجموع  6%الفيديو، استجاب 

 . يخص تأثير الفيديو على معدل المبيعات

الستخدام الفيديو بشكل فعال، يركز موظفوا المبيعات هؤالء أنفسهم على معالجة 

. التعاون المرتكز على الفيديو كخيار قابل للتطبيق للمبيعات المعتمدة على السفر

أن المبيعات  على الرغم من أن هذا قد يبدو مشابهة للحاجة عامة للحد من السفر، إال

. المعتمدة على السفر تتطلب من الموظف تمثيل الشركة وتحسين العالقة الحالية

دون الوصول الفعلي إلى العميل، يمكن أن يكون هذا تحدًيا ولكن بالتعاون المرتكز 

 .على الفيديو يمكن أن يساعد هذا على تحقيق األهداف بشكل محتمل

و، أصبح مندوبوا المبيعات قادرين على باستخدام التعاون المرتكز على الفيدي

تفاعل نابض بالحياة وسرعة استجابة وحيث يمكن : الحصول على فوائد عدة

مشاركة كل من الصوت ولغة الجسد وإمكانيات تبادل البيانات للحد من الخلط 

المحتمل وكذلك مشاركة الوثائق والنص التي يمكن أن تدعم االتصاالت عن ُبعد في 

قدم هذا الحد من الخلط المحتمل مندوب المبيعات عبر . المحادثاتوقت واحد مع 

الفيديو مع مزايا أكثر لرجل المبيعات من إمكانية إجراء المكالمة الهاتفية أو عقد 

كما سمح الفيديو لمندوبي المبيعات أن يصلوا بسهوله أكثر . المؤتمر عن طريق الويب

لشهر فبراير  Aberdeenرير شركة إلى أهداف المبيعات الرئيسية المحددة في تق

2011 Streamlining the Top of the Funnel متضمًنا معدالت تناول الزيادة ،

ونتيجة . مكن، وتوريد أكبر خط تدفق م1إلى  1وخلق فرص جديدة لعمل محادثات 

مندوبوي المبيعات على التحرك في متوسط  B2Bلذلك، تمكن هذا الفيديو بمساعدة 

من اتصاالتهم عن طريق التعاون المرتكز على الفيديو إلى مبيعات متدفقة  %20

 .حيث كان متوسط حجم الصفقات أكثر من نصف مليون دوالر

http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/6684/RA-telepresence-video-conferencing.aspx
http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/6684/RA-telepresence-video-conferencing.aspx
http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/6684/RA-telepresence-video-conferencing.aspx
http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/6691/RA-sales-performance-training.aspx
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 التعاون المرتكز على الفيديو لنجاح التسويق

ير لالهتمام، نادرًا ما تعتبر مقاييس التسويق واألهداف جزء من مقترح قيمة ومن المث

التعاون المرتكز على الفيديو على الرغم من أن هذا القسم يحتوي على واحد من أعلى 

ومع ذلك، حدد غالبية موظفوا . التركيزات من خط األعمال للتعاون المرتكز على الفيديو

ر الضغط الرئيسية التي تدفع إلى الحاجة للفيديو، مثل التسويق سريعًا اثنين من عناص

، (57%)، وتحسين التواصل بين العمالء (61%)الجمهور بالنسبة للمنتجات األساسية وعي 

باستخدام . كان التعليم واإلرساء هدفًا مزدوجًا حيث B2Bوخاصة في إطار تسويق 

ل عالمات تجارية، بما في العروض ومنتديات التعاون المرتكزة على الفيديو التي تحم

ذلك قدرات التواجد عن بُعد التي وفرت التفاعالت الحماسية لعدة أشخاص في وقت 

تستقطب رغبات  والتيواحد، أصبح لموظفي التسويق القدرة على خلق أحداث مخصصة 

يستخدم موظفوا التسويق الفيديو الستهداف االتصاالت المحتملة في  .الجماهير المنشودة

من التفاعالت القائمة على الفيديو مع االتصاالت مطابقة  42%المتوسط، وكانت المعدل 

تستند هذه الدقة على مزيج من جهود تسويق ذو تصميم جيد ومعتمد . لهدف التسويق

 .على الفيديو والقدرة الشخصية على تحقيق األهداف خالل الفيديو

 التعليم والتطوير عن طريق الفيديو

ي تستخدم التعاون المرتكز على الفيديو للتعلم والتطوير على اثنين من تعتمد المنظمات الت

من المستجيبين، بأن اقتصاد التعلم  47%األول، تم تحديده من قبل . عناصر الضغط الرئيسية

الثاني، سعت نسبة . في الموقع وبيئات التطور ال يمكن الدفاع عنها في ظل تحدي االقتصاد

من المنظمات إلى أن تصبح أكثر مرونة في توصيل التعلم لدعم األجيال الجديدة من  %41

يعتبر الفيديو كتقنية استهالكية سريعة االنتشار قويًا في هذه الحالة، منذ سعي . القوى العاملة

العديد من الشركات الفعالة لسد الفجوات بين األجيال واالختالفات من خالل التعاون المرتكز 

 .الفيديوعلى 

أسابيع لجلب  5,6مستجيبة كمنظمات تعليم وتطوير عن طريق الفيديو بمعدل  61تم تحديد 

ومع ذلك، تستخدم . دوالر هي تكاليف التدريب لكل موظف 2,500موظفين جدد لإلنتاجية و

سجلت نسبة الشركات التي . الشركات مزايا الفيديو الواضحة في خلق مجتمع عمل قوي

 4%في رقم المبيعات التطوعية للموهبة وزيادة بنسبة  7,7%نخفاضًا بنسبة تعمل بالفيديو ا

 . في إنتاجية الموظفين على مدار اإلثنتي عشرة شهرًا الماضية

 تطوير المنتجات التعاونية والبعيدة

تميل منظمات تطوير المنتج عن طريق الفيديو إلى أن يقودها السوق بدالً من رد فعل 

بر عنصري ضغط على ضرورة االستفادة من الفرص الجديدة المتاحة ويعتمد أك. منافسيهم

من خالل الفيديو، كان لدى فرق تطوير  .في السوق والتغيرات الجديدة في رغبة العمالء

كانت . المنتجات قدرة أفضل على العمل معًا بطريقة مستمرة وفعالة دون الحاجة إلى السفر

لهذا النوع من العمل الجماعي والذي تظهر في  هذه القدرة التعاونية والمتزامنة حيويةً 

 .التقديرات المقدمة ذاتيًا بأن هذه الشركات قللت من وقت تقديم منتجات أو خدمات جديدة

 Telepresence and the Videoإدارة لتطوير المنتجات والتي شملها استطالع  21بناءً على 

Frontier  شهور  7,4، كان متوسط معدل الوقت لتطوير منتج جديد 2011في نوفمبر

تم تخفيض الوقت الالزم . مليون دوالر من العائدات 1,3لمنتجات كان من المتوقع أن توفر 

هذا . المرتكز على الفيديوعن طريق التعاون  16%لطرح المنتجات في السوق بمعدل 

شهر زيادة عن المنافسين اآلخرين الذين يديرون فريق تطوير  1,2يعطي ميزة كاملة لـ 

المنتجات دون الجمع بين مؤتمرات الفيديو وتبادل البيانات وتبادل الوثائق وتقنيات إضافية 

 .مرتبطة بالتعاون المرتكز على الفيديو

http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/6684/RA-telepresence-video-conferencing.aspx
http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/6684/RA-telepresence-video-conferencing.aspx
http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/6684/RA-telepresence-video-conferencing.aspx
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 لفيديوإدارة المشروعات المعتمدة على ا

درست شركة  Telepresence and the Video Frontier ،2010في نوفمبر 

Aberdeen  من مديري المشروع يستخدمون التعاون المرتكز على الفيديو كجزء  18عدد

عناصر الضغط  منوبأغلبية ساحقة قاموا بتحديد اثنين . التجارة الخاصة بهم من عمليات

، والحاجة (67%)الحاجة إلى إدارة المشروعات في البيئات العالمية والموزعة : الرئيسية

 (.61%)إلى الوصول إلى الموارد النادرة والماهرة إلنهاء المشروعات 

عات هؤالء باشروا بنشاط التعاون المرتكز من مديري المشرو 83%لمواجهة هذه التحديات، 

على الفيديو لتوزيع أعضاء فريق المشروع في المشروعات التي استمرت لمدة متوسطها أكثر 

من خالل الفيديو، كان مدير المشروع . دوالر 506,000من ثمانية أشهر وتكلفة بمعدل 

. لكل مشروع 8%بنسبة  والحد من التكلفة 5%النموذجي قادرًا على الحد من الوقت بنسبة 

من خالل التعجيل بجودة المعلومات التي بإمكان أعضاء الفريق البعيد مشاركتها، كانت فرق 

باإلضافة إلى ذلك، كان الدمج بين العمل . المشروع هذه قادرة على العمل معًا بشكل أسرع

ومكتب إدراة السريع وتتجنب السفر غير الضروري عامالً كبيرًا في خفض تكاليف المشروعات 

 .مع مشاريع معقدة وموزعة جغرافيًا( PPMO)المحفظة 

 (ROI)عينة من اعتبارات عائد االستثمار  - Aberdeenوجهة نظر 

خذ على سبيل المثال، المنظمة الفنية التي قررت تنفيذ التعلم وبرنامج التطوير 

ق، من خالل يمكن خفظ التكاليف الواقعية بالعديد من الطر. المعتمد على الفيديو

 . التعاون المرتكز على الفيديو

أوالً، يمكن الحصول على مساحة عقارية أقل، حيث من غير الالزم أن يتواجد كل 

توفر المنظمة المزيد من التعليم بتكلفة أقل عن طريق . الطالب في فصل فعلي

باإلضافة إلى . الموظفين/الموظفين وكذلك نسبة الحضور/تقليل نسبة المحاضرين

هذا . ك، يمكن إزالة تكاليف السفر أليٍ من الحاضرين عن بُعد من خالل حل الفيديوذل

مكسب مزدوج فكال الحاضرين يوفرون تكاليف السفر ويمكن الحفاظ على اإلنتاجية 

 . أكبر نطاقمن خالل االستمرار في أن تكون في الموقع أو في المجال على 

حيث زيادة المبيعات أو فرص يمكن قياس نتائج الجهد العلمي الموسعة من 

والبيع العكسي المعتمد على الخدمة، وتحسين المنتجات المعروضة، وتحسين /البيع

 .استبقاء الموظفين، يمكن تتبع كالً منهم من عام إلى آخر

لحساب العائد الحقيقي من حل التعاون المرتكز على الفيديو، يجب أخذ كالً من 

اضر، وعمل الموظف، وإنتاجية الموظفين ومنافع البصمة المادية وتكاليف عمل المح

وليس المقصود بهذه العملية من حيث القيمة لتوفير مجرد . اإلدارات بعين االعتبار

يمكن أن ترتبط مع عمليات الشراء " فوائد ميسرة"افتراض نظري، ولكن إلظهار 

ة مع أي تقنية عند الفهم األفضل لقيمة األعمال الكاملة المرتبط. االستراتيجي للتقنية

واإلدارات التنفيذية أن تعطي أولوية أفضل  ITمعينة، يمكن لتكنولوجيا المعلومات 

لموارد الدعم التي ينبغي توفيرها لجميع أصول التكنولوجيا والتخطيط للتحديث أو 

 .االستبدال بناءً على حساب دقيق لمتطلبات العمل

 أبرز مالمح إدارة المشروع

مكٌن التعاون المرتكز على  

المشروعات  -الفيديو النموذجي 

التي تنتهجها مجتمعات شركة 

Aberdeen  من خفض مرات

من خالل  المشروع ألسبوعين

دام التعاون المرتكز على استخ

  الفيديو

تحسين الوقت والتوزيع المحدد  

للموارد من خالل التعاون 

وفر حوالي المرتكز على الفيديو 

في  دوالر لكل مشروع 40,000

  Aberdeenمجتمع شركات 

http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/6684/RA-telepresence-video-conferencing.aspx
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 إجراءات موصي بها

ى الفيديو إلى حل متبادل بين اإلدارات لتوفير الفوائد تم تطوير التعاون المرتكز عل

وتوافق األعمال الذي يوفر الفرصة لتحقيق نتائج معتمدة على  ITإلنشاء . التجارية

 :التوصيات التالية Aberdeenالقيمة من التعاون المرتكز على الفيديو، تقدم 

 انعقادن كا .توفير أشكال متعددة لعوامل التعاون المرتكز على الفيديو 

المؤتمرات عن طريق الفيديو يتم بشكل تقليدي في تقنية يتم توفيرها بحجرة 

والذين  Aberdeenمن المستجيبين لشركة  86%ما، وهو ماينعكس على 

عندما أصبح استخدام . ينشرون التعاون المرتكز على الفيديو في حجرة ما

ماالً الستخدام مجموعة أصبحت الشركات هي األكثر احت استراتيجية،الفيديو أكثر 

متنوعة من أشكال العوامل لسعيهم إلى تعاون الفريق، أو تعاون اإلدارات، أو 

وفقًا لذلك، وأخذًا في . تفاعالت نظير إلى نظير والتي تندمج مع بيئات عملهم

االعتبار ضرورة حلول التعاون المرتكز على الفيديو عن طريق سطح المكتب أو 

بيوتر، وكذلك القيمة المحتملة للتعاون المرتكز على المعتمد على جهاز الكم

الفيديو باألجهزة المحمولة لتوفير عالقات واحد إلى واحد لمندوبي المبيعات 

 .الرئيسيين وغيرهم من الموظفين لتحقيق النجاح

دعم نهج الخدمة الذاتية حيث يكون للعاملين القدرة على جدولة موارد التعاون  

يجب أن يعامل التعاون المرتكز على الفيديو، وخاصةً  .المرتكز على الفيديو

الموارد المعتمدة على حجرة ما، باعتباره من موارد المؤسسات التي يمكن 

جدولتها بدالً من التقنية المخصصة التي يجب أن تطلب من خالل ممارسة فردية 

الخاص  Enterprise Video Collaborationفي تقرير. أو تدريب غير قياسي

فقط من المتقاعسون  30%، امتلك 2011في شهر سبتمبر  Aberdeenبشركة 

حاليًا جدول زمني للمؤسسة يوضح المؤتمرات عن طريق الفيديو المعتمدة 

لديهم الدليل الذي يظهر الموظفين والغرف فقط  41%على حجرة ما، بينما 

من خالل توفير موارد التعاون المرتكز  .والمواقع الممكنة عن طريق الفيديو

على الفيديو للموظفين، يمكن للموظفين العمل ببساطة مع بعضهم البعض 

 .ITبدالً من انتظار دعم 

الل التعاون يمكن أن يكون تحديد األقسام التجارية والتي يمكن تحسينها من خ 

  في تقرير .المرتكز على الفيديو، وخاصةً خدمة العمالء والتعليم والتطوير

يعتقد أنه فقط ربع  2011في شهر سبتمبر  الفيديو على المرتكز المؤسسة تعاون

نسبة الشركات قامت بتحسين خدمة العمالء وإدارات التطور والتعليم من خالل 

من الشركات األفضل  63%لمقابل، أشار في ا. التعاون المرتكز على الفيديو

إلى أن  67%في الفئة أن الفيديو ساعد في جهود خدمة العمالء وأشار 

يتعين على . التعاون المرتكز على الفيديو ساعد في أنشطة التعلم والتطوير

شركات الصناعات المتوسطة التي تسعى للوصول إلى األفضل في الفئة أن 

مساعدة الفيديو في تحسين كالً من التعاون الداخلي تأخذ بعين االعتبار كيفية 

والخارجي في جميع أنحاء المؤسسة بدالً من مجرد استخدام الفيديو كقناة غير 

 . متمايزة للبث واالتصاالت

http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/7183/RA-video-conferencing-collaboration.aspx
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من خالل التحول من عقلية فنية خالصة إلى بيئة تعاون مرتكز على الفيديو أكثر 

ظمات حصد كل من الفوائد المادية وغير مرونة في محاذاة العمل، حينها يمكن للمن

 .المادية من استثمارات الفيديو

لمزيد من المعلومات حول هذا، أو موضوعات بحثية أخرى، يرجى زيارة 

www.aberdeen.com. 

 

 

 

 

 

 أبحاث ذات صلة

Telepresence and the Video Frontier ؛

 2011نوفمبر، 

 فيديو تمكن: والعمل والكاميرا األضواء

؛ وسط مرحلة أخذ من الموهبة اكتساب

 2010ديسمبر، 

 طريق عن المنقعدة المؤتمرات تسليم

 2011؛ مارس، للمؤسسات الفيديو

 : الفعلي الوقت في التعاون

 ؛ مارس، الربح وزود عملك في إبتكر

2011 

Streamlining the Top of the Funnel ؛

 2011مارس، 

  ؛الفيديو محتوى من المؤسسة قيمة

 2011مايو، 

 إدارة في والشك اليقين وعدم الخوف قهر

  ؛المدمجة االتصاالت

 2011يوليو، 

 :الفيديو على المرتكز المؤسسة تعاون

 الخاص الدخل إدرار وفيديو االستراتيجة

 2011؛ سبتمبر، باألعمال

، محلل البحوث، واالتصاالت المدمجة والتعاون Hyoun Park: المؤلف

(hyoun.park@aberdeen.com ) 

بعد قياس . الشركات في جميع أنحاء العالم وأصبح األفضل في فئته Aberdeenعقدين من الزمن، ساعد بحث ألكثر من 

وهي  -في موقع فريد لتزويد المؤسسات بوقائع هذه المسألة  Aberdeenشركة، أصبحت شركة  644,000أداء أكثر من 

مليون قارئ في  2،5سبب اعتماد بحثنا على أكثر من وهذا . الحقائق التي تمكن الشركات من المضي قدما وتحقيق النتائج

 .500من التقنية  93%، ونسبة 1000من الثروة  90%دولة، ونسبة  40أكثر من 

وموظفوا  Harte-Hanksوجهة النظر والتحليل لمجتمع  Aberdeen، وفرت أبحاث شركة Harte-Hanksمثل شركة 

وأيضًا يتضمن هذا مساعدتنا لعمالئنا في تقديم وجهات النظر الثاقبة . ينالتسويق المحليين واإلقليميين والداخلين والدولي

 للحصول على معلومات إضافية،. لتقديم برامج مبتكرة متعددة القنوات للتسويق والتي تدفع إلى تغيير نتائج األعمال التجارية

شركة  عنأو لمعرفة المزيد  ،5200-854( 617)أو اتصل على  Aberdeen http://www.aberdeen.comقم بزيادة موقع 

Harte-Hanks أو تفضل بزيارة الموقع  9748-456( 800)، اتصل علىhttp://www.harte-hanks.com. 

البحوث  Aberdeenتوفر منهجيات مجموعة  .Aberdeenهذه الوثائق هي نتيجة للبحث األساسي الذي قامت به مجموعة 

حقوق الطبع والنشر لمحتويات هذا . يل متاح في وقت نشر هذا المقالالمستندة إلى حقيقة واقعية وتمثل أفضل تحل

وقد ال يمكن إعادة إنتاجها أو توزيعها أو أرشفتها أو نقلها بأي شكل  Aberdeenالمنشور محفوظة من قبل شركة ومجموعة 

 (2011a. )، ما لم يذكر خالف ذلكAberdeenأو وسيلة دون إذن كتابي مسبق من شركة ومجموعة 
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