
1. Upewnij się, że 
wszystkie elementy 
współdziałają.

3. Wybierz właściwe 
punkty końcowe.

Jeśli chodzi o wdrażanie współpracy wideo, 

celem jest współdziałanie wszystkich 

elementów: funkcji głosowych, wideo 

i współpracy w Internecie. W ten sposób 

każdy będzie mógł w pełni korzystać 

z nowej technologii, nawet przy użyciu 

wcześniej posiadanych narzędzi. 

Wdrożenie technologii wideo nie jest uniwersalne. 

Należy uwzględnić sposoby pracy personelu oraz 

odpowiednio dobrać punkty końcowe do sytuacji, 

aby zapewnić pełną efektywność pracowników. 

Przeanalizuj swoje potrzeby, strategię rozwoju 

i profile użytkowników, aby określić najlepsze 

rozwiązania zmieniające miejsce pracy.

Do 2018 r.

55%
ruchu w Internecie 

będzie przepływem wideo.
— „Cisco Visual Networking Index”, 

Cisco, 10 VI 2014 r.

4. Maksymalizuj 
współpracę.
To coś więcej niż spotkania. Inteligentne 

rozwiązanie wideo pozwala na rejestrowanie 

i przesyłanie najważniejszych dyskusji lub 

ogłoszeń oraz tworzenie wydarzeń na żywo 

w wirtualnych salach konferencyjnych. Dzięki 

technologii wideo nawet szkolenia stają 

się lepsze i tańsze. Efektem jest wyższa 

wydajność i skuteczniejsze rozwijanie 

talentów przy niższych kosztach. 

Podstawowe standardy 
współpracy:
• Inicjowanie połączeń

• Udostępnianie zawartości

• Jakość połączeń

• Bezpieczeństwo połączeń

Nawiązywanie połączenia wideo powinno być  
równie łatwe co rozmowa telefoniczna.

2. Planuj ambitnie.
Współpraca wideo nie będzie skuteczna 

i jeśli zaprojektujesz infrastrukturę 

odpowiadającą tylko aktualnym potrzebom, 

nie licz na sukcesy w przyszłości. Skup się 

na skalowalności, aby rozwiązanie rosło wraz 

z firmą. 

• Programowe dla pracowników mobilnych

• Instalowane w pomieszczeniach dla zespołów często uczestniczących 
w spotkaniach

• Współdzielone lub wielofunkcyjne dla pracowników bez własnych 
biurek 

• Rozwiązania uniwersalne na potrzeby przesyłu wideo, udostępniania 
plików i prezentowania

• Spłaszcz hierarchie. 

• Zwiększ efektywność szkoleń.

• Udostępniaj zarejestrowane analizy.

• Przekształć treść, aby dzielić się 
pomysłami.

„Nie chodzi o wybór między jednym a drugim punktem 
końcowym, a o to, żeby wiedzieć, kiedy zastosowań dany 
punkt końcowy, a kiedy lepiej użyć innego.” — „Wdrażanie wideo w firmie: 5 

kroków do sukcesu”, Roberto De La 
Mora, Cisco Blogs, 2013.

5. Zaoferuj rozwiązania 
godne zaufania 
pracowników. 75%

liderów biznesowych 

na świecie wdraża narzędzia 

do współpracy wideo.

—  „Odblokowujemy cały potencjał 
współpracy” Cisco, 2014. 

Użytkownicy częściej dostrzegają korzyści 

współpracy wideo, gdy wszystko działa 

prawidłowo. Poznaj wewnętrzne i zewnętrzne 

usługi wsparcia i współpracuj tylko z dostawcami 

dysponującymi doświadczeniem w dostarczaniu 

kompleksowych rozwiązań do współpracy wideo. 
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5 kroków do 
skutecznego wdrożenia 
współpracy wideo
Trend polegający na przechodzeniu na współpracę 

wideo będzie się tylko nasilał. Następne pokolenie 

uczy się korzystać z wideo na długo przed 

przeprowadzeniem pierwszej rozmowy telefonicznej, 

a rozmowy głosowe będą sprawiać wrażenie 

coraz bardziej ograniczających w porównaniu 

z łatwym w obsłudze przekazem wideo w wysokiej 

rozdzielczości. Bądź w czołówce trendu i już dziś 

przygotuj się do osiągania sukcesów w przyszłości. 


