
Arbejdspladser,  
der fungerer.
Morgendagens idéer bliver til i de kollaborative 
kontorområder, vi bruger i dag.



50  % Kontorer er ikke længere produktivitetsfabrikker – de 
er mødesteder til samarbejde, hvor enkeltpersoner og 
grupper kan udvikle deres bedste idéer. Det betyder, 
at indretningen af et kontor kræver en helt ny tilgang, 
og det handler ikke kun om at bruge æstetik og 
skinnende gadgets til at tiltrække nye medarbejdere 
(selvom det er en del af det). Vellykkede kontorer er 
funktionelle værktøjer, hvor teknologi og mennesker 
mødes, så de sammen kan opnå de bedste resultater. 
Cisco® Collaboration-værktøjer giver medarbejderne 
mulighed for at samarbejde, så de hurtigere kan 
komme igennem beslutningstagningsprocessen og 
hjælpe dig med at føre dine mest innovative idéer ud 
i livet, og samtidig reducerer de spildtid. Brug Cisco 
Collaboration-systemet på din arbejdsplads, og skab 
en arbejdsplads, der fungerer.

Man kan ikke længere nøjes 
med at møde op kl. 9 og 
ellers bare være til stede 
indtil fyraften.

50 % af både de medarbejdere,  
der er en del af Generation X, og dem, der er  
født omkring årtusindskiftet, ser sig selv som  
tilgængelige døgnet rundt, alle ugens dage. 

 "Hvis en bygning ikke opfordrer til samarbejde, 
mister man en masse nytænkning og den 
magi, der opstår ved lykketræf."– Steve Jobs



Designet til samarbejde.

Flere mobile medarbejdere betyder 
flere tomme skriveborde. Selv når 
medarbejderne er på kontoret for 
at deltage i møder, skal de ofte slås 
om overboookede mødelokaler, 
der er bygget til 10-15 mennesker, 
selvom de fleste møder som 
regel kun består af 3-5 deltagere. 
Spildt plads er spildte penge. En 
investering i teknologi, som hjælper 
medarbejderne med at holde 
kontakten og samarbejde uden 
spildt kontorplads, giver hurtige 
investeringsafkast og besparelser 
på bundlinjen.

Det handler ikke om, hvor arbejdet finder sted, 
men derimod om, hvordan det udføres.

Aktivér medarbejderne.

Efterhånden som mobilitet gør, 
at medarbejderne ikke længere 
er bundet til kontoret, er måden 
man deler viden og opbygger 
medarbejderfærdigheder på nødt 
til at ændre sig. Det er ikke bare 
en udfordring i forhold til plads og 
design – udgifterne til den tid og 
de ressourcer, det kræver at samle 
et stort antal mennesker, giver ikke 
mening. Med teknologi udviklet til 
samarbejde kan du uddanne nye 
medarbejdere, og live-deltagerne 
kan være med, uanset hvor de 
befinder sig, imens andre kan 
se optagelserne senere, når det 
passer bedre.

Forbered dig på fremtiden.

Demografien ændrer sig, så det 
kræver en ny fremgangsmåde 
at tiltrække og fastholde de 
bedste medarbejdere. For 
potentielle medarbejdere 
afslører dit kontorområde jeres 
kultur og effektiviteten af jeres 
kollaborative processer. For 
nuværende medarbejdere 
påvirker din arbejdsplads 
jobtilfredsheden, hvordan de 
interagerer med hinanden og 
deres muligheder for at nytænke. 
Et fleksibelt kontorområde 
kan hjælpe medarbejdere fra 
enhver demografisk gruppe 
med at samarbejde og hjælpe 
virksomheden med at tilpasse  
sig efter fremtidige ændringer.

Ud af enkeltmandskontoret.

Virksomheder beder konstant 
medarbejderne om at "tænke ud af 
boksen". Men på mange kontorer 
er de nødt til at tage den udfordring 
op, imens de selv sidder fanget 
på få kvadratmeter mellem fire 
vægge. Hvis du virkelig ønsker 
nytænkning, og hvis din virksomhed 
skal bryde gamle mønstre, er du 
nødt til at skabe et miljø, hvor nye 
idéer kan tage form. Godt design 
og den rette teknologi samler 
medarbejderne på måder, som 
inspirerer til kreativitet og handling.



DESIGNER: O+A

Teknologien bag designet.

Omgivelserne er vigtige. Derfor skaber en 
investering i smart kontorindretning, hvor 
omdrejningspunktet er teknologi, en naturlig 
øgning i produktivitet og samarbejde. Uanset 
hvordan dit kontor ser ud, kan medarbejderne 
komme på de helt rigtige idéer på det helt 
rigtige tidspunkt, når robust teknologi som 
Cisco Collaboration-værktøjer er en del  
af miljøet. 



CISCO DX80-endepunkter

Giv medarbejderne den teknologi,  
som giver dem mulighed for at 

samarbejde, uanset om de befinder  
sig i den anden ende af lokalet eller  

på den anden side af Jorden. 

 "O+A stilede efter at skabe et kontormiljø 
på samme måde som Cisco Meraki udvikler 
deres produkter – med vægt på enkelthed og 
problemfri brugervenlighed."– O+A



CISCO TelePresence SX10

Cisco TelePresence® SX10 Quick Set kan 
forvandle ethvert lokale med en skærm  
til et højtydende samarbejdsområde. 

Plads til samtale.

Designeren bag Disqus er også deres kontor-  
og driftsleder. Hun forstår, hvordan medarbejderne 
på hendes kontor arbejder, og derfor opfordrer 
alle designets forskellige dele medarbejderne  
til samarbejde. 



– Ann Mony, kontor- og driftsleder  
(og de facto-designer), Disqus 

DESIGNER: ANN MONY

 "Da vi havde skaffet den 
ekstra plads, som der var 
presserende behov for, traf vi 
gennemtænkte valg i forhold 
til designet, der afspejler 
Disqus’s kultur: Vores kontor  
er farverigt, hyggeligt og 
samarbejdsvenligt. Vi 
udvikler fortsat indretningen 
for at gøre vores kontor til 
det bedst mulige sted at 
arbejde. Helt fra hæve-
sænke-borde og intuitiv 
konferenceteknologi 
til den rette balance 
imellem arbejdspladser til 
enkeltpersoner og grupper. 
Hos Disqus ønsker vi at 
fremme den gode debat, 
og vi ønsker, at vores kontor 
skal gøre det samme med 
masser af plads til samtale 
og finurlige detaljer, som  
 viser, hvem vi er."



 "På universitetet siger professoren ikke,  
 'Lav dette projekt fra kl. 9 til kl. 17 på 
biblioteket'. I stedet får du en opgave 
og en deadline, og så må du selv 
bestemme, hvordan du udfører opgaven.  
 Vi havde samme vision for Cisco." 
 – Dolly Woo, arbejdspladsstrateg hos Cisco

Måden, mennesker arbejder på.

Banebrydende idéer kan dukke op når som helst 
og hvor som helst. Sørg for, at medarbejdere 
og teams kan få tingene gjort, uanset om de er 
hjemme, på kontoret eller på farten. Afstand har 
ikke længere nogen betydning. 

DESIGNER: PENSON 

CISCO DX80-endepunkt



 "Vi har opbygget et sted, hvor 
medarbejderne opfordres 
til at gøre det, de er bedst 
til – håndtere virksomhedens 
udfordringer på effektive og 
opfindsomme måder. Vi er 
mindre interesserede i, hvor 
idéerne kommer fra – bare  
de fungerer."
 – Commerce House

Teknologi udvider dine muligheder.

Hvad nu, hvis dine planlægningssessioner ikke  
var begrænsede til deltagere, der befinder sig  
i et bestemt lokale? Cisco Collaboration-værktøjer 
udvider det fysiske rum, og gør det mere produktivt. 

DESIGNER: PERKINS+WILL



CISCO TelePresence MX200-endepunkt

Cisco TelePresence  
MX-serien forvandler mødelokaler  
til samlingspunkter via video. Del 
skærme, del idéer og del arbejde  

på en måde, der fremmer produktivitet 
og innovation. Desuden er de så 
omhyggeligt designede, at de  

er flotte fra alle vinkler. 

 "Forestil dig, at du går ind i et lokale, som genkender 
dig via din mobile enhed, konfigurerer lokalet efter 
dine præferencer for belysning og temperatur, henter 
dine oplysninger fra skyen – for det er der, dine data  
 vil befinde sig i fremtiden – og giver dig mulighed for 
at begynde at samarbejde med andre."

– Brian McCourt, salgschef for bygningsprodukter, Steelcase

DESIGNER: ROBERT FORRESTER 
FOTO VENLIGST UDLÅNT AF STEELCASE INC.



 "Vi er åbne, gennemsigtige og 
imødekommende – vi brænder for  
vores arbejde og samarbejder meget." 
 – Greg Strickland, vicedirektør for økonomi og drift, Box

Få mest muligt ud af din plads med 
fleksible arbejdsområder, der kan bruges 
som individuelle arbejdspladser eller 
samlingspunkter, hvor medarbejdere  
med forskellige ansvarsområder har  
mulighed for at samarbejde. 

DESIGNER: FENNIE+MEHL



 "Hvordan kan vi  
 vedligeholde en utrolig 
kultur, hvor det er lige så 
nemt for os at fastholde  
 vores medarbejder nr. 10 
som det er at ansætte 
medarbejder nr. 1000?”
 – Aaron Levie, adm. direktør og grundlægger, Box

DESIGNER: FENNIE+MEHL



Involver medarbejderne i designprocessen. De kan 
fortælle dig, hvordan arbejdet faktisk bliver lavet og 
røbe skjulte måder at booste produktiviteten på. 
Google lader for eksempel deres medarbejdere 
designe deres egne arbejdspladser, så de kan tage 
ansvaret for deres arbejdsplads og deres arbejde. 

Det kræver en bevidst indsats at designe til 
samarbejde. Da Steve Jobs blev adm. direktør 
for Pixar, afskaffede han deres gamle system, 
hvor medarbejderne var adskilt i henhold til deres 
ansvarsområder, og forklarede: "Hvis en bygning 
ikke opfordrer til samarbejde, mister man en masse 
nytænkning og den magi, der opstår ved lykketræf."

Ny teknologi ændrer, hvordan vi deler idéer og udfører 
vores opgaver. Nøglen er at anvende teknologi, som 
giver en problemfri samarbejdsoplevelse. Rowan 
Trollope fra Cisco forklarer: "Vi mener, at oplevelsen 
kommer i første række. Hvem som helst kan designe 
en løsning, der er billig, men det er ikke alle, der kan 
lave en løsning, som er billig og giver en fantastisk 
oplevelse." 

Skab et miljø, hvor mennesker, plads og 
teknologi kan mødes.

Mennesker.

Plads.

Teknologi.



Der sker utrolige ting, når velindrettede 
rum bliver levende med Cisco 
Collaboration-løsninger.

Åbne arbejdspladser, hvor enhver 
medarbejder kan logge på sin personlige 
profil på en delt Cisco DX80-enhed og få 
adgang til videokonferencer i høj opløsning, 
produktive apps og smarte tjenester. 

Små gruppelokaler, hvor et Cisco 
TelePresence SX10-endepunkt kan 
forvandle en skærm på væggen til et 
videokonferencelokale i professionel  
kvalitet til alle typer samarbejdssessioner. 

Stillerum med video, hvor medarbejderne 
kan have private samtaler ansigt til ansigt med 
kunder eller ledere uden for kontoret via en 
Cisco DX70-enhed.

Samarbejdsvenlige mødelokaler, hvor et 
endepunkt i Cisco MX-serien giver en berigende 
oplevelse for flere deltagere og udvider rummet, 
så hele teams kan mødes og føle, at de befinder 
sig i samme lokale, selvom de egentlige befinder 
sig på forskellige kontinenter. 



Værktøjer, der baner vejen til succes.

Oplev, hvordan Cisco kan levere de løsninger og 
oplevelser, som vil skabe bedre samarbejde på  
din arbejdsplads.

Se, hvordan samarbejdsløsninger fra Cisco giver 
virkelighedens arbejdsmiljøer mere energi. Project 
Workplace hjælper dig med at se din virksomhed  
på nye måder. 

Ciscos Project Workplace Nytænk samarbejde: 
Fantastiske oplevelser for alle.

http://www.cisco.com/c/r/en/us/internet-of-everything-ioe/collaboration/vision/index.html
http://www.cisco.com/web/strategy/workplace/index.html
www.cisco.com/c/m/en_uk/solutions/telepresence/project-workplace/index.html
http://www.cisco.com/c/m/en_uk/offers/collaboration.html
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