
Inclusief de meest gewilde 
mogelijkheden, waaronder:

ervaart regelmatig problemen 
met online vergaderingen85%

Het moge duidelijk zijn
Cognitieve samenwerking zorgt voor een betere vergaderervaring

Lees hoe cognitieve samenwerking de 
manier waarop we werken transformeert

Werk slimmer met Webex.

Download het volledige rapport

4 van de 5 
zeggen dat eenvoudig beschikbare 
achtergrondinformatie over deelnemers 
vergaderingen e�ectiever zou maken

9 van de 10 

zijn bereid om ‘zo snel mogelijk’ 
een cognitieve 
samenwerkingsoplossing 
in gebruik te nemen

42%
raakt gefrustreerd omdat 
het lastig is om aan te 
sluiten bij een online 
vergadering

72%

57% 43% 41%

80% weergave functietitel en 
primaire verantwoordelijkheden 

59% weergave rapportagestructuur

49% weergave staat van dienst

Online vergaderen kan nogal een uitdaging zijn

zegt dat vergaderingen 
meestal te laat 
beginnen vanwege:

+80%
is tot 5 uur per week kwijt aan 
zoeken naar informatie over 
mensen en bedrijven met wie 
ze vergaderen

62%
zegt dat LinkedIn niet genoeg 
informatie biedt over de 
mensen met wie ze vergaderen
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Het oordeel

Aangezien 1 op 
de 4 respondenten 
de halve dag vergadert

is het logisch dat 50% 
bereid is met hun baas in 
gesprek te gaan over een 
overstap naar een oplossing 
met cognitieve 
samenwerking

87%

Inclusief de meest gewilde mogelijkheden, waaronder:

52%herinneringen uitsturen 
voor vergaderingen

aantekeningen maken 60%

50%agenda’s checken en 
vergaderingen plannen

50%een transcriptie van 
de vergadering maken

Relatie-intelligentie

Virtuele assistant

De professionals hebben 
gesproken
Mensen en AI bundelen hun krachten 
voor de ultieme samenwerkingservaring 
voor teams

Moeilijkheden 
bij het 
aansluiten bij 
de vergadering

Problemen met 
delen van 
bureaublad/
toepassingen

Achtergrondruis 
die de 
vergadering 
overstemt

En vergaderingen voorbereiden kan 
tijdrovend en ine�ciënt zijn

Mensen willen een betere 
vergaderervaring met 
mogelijkheden voor 

cognitieve samenwerking

Cognitieve samenwerking zorgt voor 
context en intelligentie die verwerkt 

worden in alle samenwerkingservaringen 
en bouwt zo aan menselijke relaties en 

hoogwaardige teams over grenzen heen

ziet directe meerwaarde in 
een virtuele assistant voor 

online vergaderingen


