
Folk leter etter en bedre 
møteopplevelse – en med funksjoner 

for kognitivt samarbeid

Kognitivt samarbeid leverer kontekst og intelligens 
som er vevd inn gjennom alle samarbeidsopplevelsene 

for å fostre menneskelige relasjoner og bygge opp 
høytytende team på tvers av grenser

Med de mest etterspurte 
funksjonene, inkludert:

Folket har talt
Mennesker og AI slår seg sammen for den 
ultimate teamsamarbeidsopplevelsen

opplever ofte problemer 
med elektroniske møter85 %

Og forberedelsene til møtene kan 
være tidkrevende og ine�ektive

Veien videre er klar
Kognitivt samarbeid gir en bedre møteopplevelse

Se hvordan kognitivt samarbeid 
bidrar til å forandre måten vi jobber på

Arbeid smartere med Webex.

Last ned hele rapporten

4 av 5 
sier at tilgjengelig bakgrunnsinformasjon 
om møtedeltakere vil øke møtee�ektiviteten

9 av 10 

er villige til å ta i bruk en løsning 
for kognitivt samarbeid 
«så snart som mulig!»

42 %
opplevde frustrasjon på grunn 
av problemer med å koble 
til et elektronisk møte

72 %

57 % 43 %

Problemer 
med å koble 
til møtet

Bakgrunnsstøy 
forstyrrer møtet

41 %

80 % vise titler og primære 
ansvarsområder 

59 % vise rapporteringsstruktur

49 % vise karrierehistorikk

Problemer 
med deling av 
skrivebord eller 
program

Det er bare å innse det – virtuelle møter kan være utfordrende

sier møter generelt starter 
for sent, forårsaket av:

+80 %
bruker opptil fem timer i uken på å 
søke etter informasjon om personer 
og selskapene de har møter med

62 %
sier LinkedIn ikke gir nok 
informasjon om personene 
de har møter med
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Dommen

1 av 4 
respondenter bruker 
halve dagen i møter

Det er lett å se hvorfor 50 % 
ville kranglet med sjefen for 
å bytte til en løsning for 
kognitivt samarbeid

ser umiddelbar verdi med en 
nettbasert virtuell møteassistent

87 %

Med de mest etterspurte funksjonene, inkludert: 

52 %sende varsler om 
kommende møter

ta notater 60 %

50 %planlegge møter og 
sjekke kalendere

50 %sørge for møteavskrift

Relasjonsintelligens

Virtuell assistent


