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W dzisiejszej gospodarce globalnej innowacja ma istotne 

znaczenie. Warunkiem błyskawicznego i częstego 

wdrażania innowacji jest możliwość przejrzystej 

komunikacji i bliskiej współpracy. Błędy komunikacji, 

nieporozumienia i niewłaściwa interpretacja prowadzi 

tylko do kosztownych błędów, zatorów w procesach 

biznesowych i rynkowych niewypałów. Większości tych 

problemów da się uniknąć.

wprowadzenie
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P 
ołączenie ekonomicznej, ale wysokiej jakość technologii ze 
środowiskiem biznesowym cechującym się ostrą konkurencją, 
sprawia, że współpraca wideo jest kanałem z wyboru dla 
współczesnych pracowników IT i decydentów. Dzięki 
dostępności stosunkowo niedrogiej technologii — m.in. 

wysokiej jakości sprzętu do wideokonferencji, sieci o dużej przepustowości 
oraz łatwych w obsłudze aplikacji i narzędzi — współpraca wideo znajduje 
się obecnie w zasięgu pracowników. W pierwszej kolejności związane z tym 
korzyści daje się odczuć w dziedzinie innowacji i wydajności — jak również 
kluczowych procesach biznesowych, od obsługi klienta po rozwiązywanie 
problemów. 

Komunikacja wideo i wideokonferencje od dziesięcioleci stanowią część 
życia przedsiębiorstw. Rozwiązania te są obecnie standardem w pokojach 
konferencyjnych dla wyższego kierownictwa, również wiele dużych 
organizacji wykorzystuje własne lub wynajęte rozwiązania wideo podczas 
wydarzeń specjalnych i prezentacji. Obecnie dzięki łatwej w obsłudze 
technologii i przystępnym cenowo opcjom coraz więcej pracowników — 
od dyrektorów przez szkoleniowców, przedstawicieli obsługi klienta 
i sprzedawców po pracowników zdalnych — odkrywa potencjał interakcji 
i współpracy wideo.  

Ponieważ większość komunikacji ma charakter niewerbalny, współpraca 
wideo zapełnia ważną lukę, od dawna istniejącą w organizacjach. 
Technologia wideo umożliwia menedżerom, pracownikom wiedzy, 
sprzedawcom i personelowi obsługi klienta lepsze przekazywanie 
i rozumienie informacji, udostępnianych w ramach projektów lub 
stanowisk. W efekcie pozwala to szybciej analizować i wdrażać nowe 
pomysły, korzystając z wyższej jakości i wkładu klientów. 

Jak mówi dr Jeffrey Polzer, UPS Foundation Professor wydziału 
zarządzania zasobami ludzkimi w Harvard Business School, umożliwiając 
interakcje twarzą w twarz, wideo służy jako pośrednik między 
telefonicznymi rozmowami głosowymi a spotkaniami osobistymi, 
ważnymi do kształtowania relacji biznesowych „Technologia wideo 
wzbogaca informacje, jakie otrzymują ludzie, w nowy wymiar”, dodaje. 
„Dzięki interakcji twarzą w twarz pomaga ona w odczytywaniu sygnałów 
niewerbalnych i nawiązywaniu porozumienia”.

W badaniu przeprowadzonym 
przez Wainhouse Research 

wśród 1007 dyrektorów 
okazało się, że prawie cztery 

piąte członków wyższej kadry 
zarządzającej (78 proc.) 

uważa technologię wideo za 
efektywne narzędzie 

realizowania komunikacji 
biznesowej. 

78%

Niedawne badanie 
z udziałem 1300 młodszych 

dyrektorów przeprowadzone 
przez Cisco i Redshift 
Research ujawniło, że 

zdaniem 87 proc. z nich 
technologia wideo ma 

istotny i pozytywny wpływ 
na organizację. 

87%
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 1 Executive Visions on Video in the Workplace, Steve Vonder haar, Wainhouse research, grudzień 2013. 
http://cp.wainhouse.com/content/executive-visions-video-workplace
 2 „Cisco global Survey reveals that the Majority of Aspiring Executives See a Big Future for Video in the 
Workplace”, Cisco New release, sierpień 2013. 
http://newsroom.cisco.com/release/1233239/Cisco-global-Survey-reveals-that-the-Majority-of-Aspiring-
Executives-See-a-Big-Future-for-Video-in-the-Workplace

„Technologia wideo dzięki 

interakcji twarzą w twarz 

pomaga w odczytywaniu  

sygnałów niewerbalnych 

i nawiązywaniu porozumienia”

dr Jeffrey Polzer
UpS Foundation professor  
Zarządzanie zasobami ludzkimi  
harvard Business School

Wideo już jest medium z wyboru dla wielu obecnych oraz przyszłych 
pracowników i dyrektorów. Świadczy o tym badanie przeprowadzone 
przez Wainhouse Research wśród 1007 dyrektorów, w którym okazało się, 
że prawie cztery piąte członków wyższej kadry zarządzającej (78 proc.) 
uważa technologię wideo za efektywne narzędzie realizowania komunikacji 
biznesowej. Ponadto niedawne badanie z udziałem 1300 młodszych 
dyrektorów przeprowadzone przez Cisco i Redshift Research ujawniło, 
że zdaniem 87 proc. z nich technologia wideo ma istotny i pozytywny 
wpływ na organizację, a liczne korzyści wynikające z jej zastosowania 
obejmują udoskonalenie środowiska dla telepracowników, oszczędności 
związane z kosztami podróży, a nawet przyciąganie największych talentów.1  

Współpraca wideo nie tylko odgrywa ważną rolę w poprawie 
komunikacji między pracownikami, ale także usprawnia kluczowe 
procesy biznesowe, takie jak obsługa klienta na żywo, szkolenia online 
i wspólne rozwiązywanie problemów. Większość dyrektorów w badaniu 
Cisco (60 proc.) uważa, że współpraca wideo jest ważna dla ich kariery 
i firm. Jako korzyści, które są już dyskontowane, wymieniają oni zdolność 
do odczytywania wskazówek wizualnych, bycia w danym miejscu 
bez konieczności odbywania podróży oraz wymiany treści w czasie 
rzeczywistym.2 

http://cp.wainhouse.com/content/executive-visions-video-workplace
http://newsroom.cisco.com/release/1233239/Cisco-Global-Survey-Reveals-That-the-Majority-of-Aspiring-Executives-See-a-Big-Future-for-Video-in-the-Workplace
http://newsroom.cisco.com/release/1233239/Cisco-Global-Survey-Reveals-That-the-Majority-of-Aspiring-Executives-See-a-Big-Future-for-Video-in-the-Workplace
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Niezależnie od branży współpraca 

wideo otwiera możliwości głębszych 

interakcji i większych innowacji. Każdy 

odnosi korzyści. Na przykład w służbie 

zdrowia wideo zdecydowanie zmienia 

sposób interakcji placówek z klientami 

i specjalistami. W ostatnich latach wiele 

szpitali w Stanach Zjednoczonych 

subskrybowało centra kontaktu 

wykorzystujące technologię wideo 

i technologię głosową umożliwiające udostępnianie usług 

tłumaczeniowych, usług opieki psychiatrycznej i  innych 

rozwijających się funkcji. W tym procesie współpraca 

wideo wpływa na wyniki biznesowe, zmieniając procesy 

biznesowe i pomagając placówkom opieki zdrowotnej 

w uzyskaniu niespotykanej wcześniej elastyczności, kosztów 

i efektywności.

innowacje w branży: 
zdrowe interakcje
i zjednoczone zeSpoŁy 
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Organizacja Health Care Interpreter Network (HCIN) 
pomaga na przykład placówkom opieki zdrowotnej 
oferowanie usług tłumaczeniowych przy użyciu wideo, 
dostępnych na żądanie dla lekarzy w obrębie swoich 
placówek, jak również w połączonych szpitalach 

w odległych lokalizacjach. „Jest to rozproszone centrum kontaktu 
wykorzystujące technologię wideo i technologię głosową. Zdarza się, 
że dwóch tłumaczy znajduje się w jednym szpitalu, jeden w innym i 10 
w kolejnym”, mówi Melinda Paras, prezes firmy Paras i Wspólnicy, gdzie 
wdrożono funkcje wideokonferencyjne w 45 placówkach służby zdrowia. 
„Położenie geograficzne nie ma znaczenia — wszyscy ci tłumacze 
obsługujący wszystkie języki są dostępni dla użytkownika końcowego”, 
dodaje. System został początkowo wdrożony w Kalifornii, a obecnie łączy 
tłumaczy szpitalnych z lekarzami na terenie całego kraju.

Imponujące efekty działań związanych z współpracą wideo dostrzegają 
także najlepsze światowe firmy usługowe. W GHD, czołowej firmie 
doradczej z branży technologii, architektury i środowiska, komunikacja 
i współpraca wideo łączy 5500 pracowników na pięciu kontynentach. 
Przedsiębiorstwo nie ma jednej oficjalnej siedziby. 

Firma określa to połączenie potencjału intelektualnego i zestawów 
umiejętności jako „Jedno GHD”. W przeszłości współpraca wymagała 
„mnóstwa rozmów telefonicznych i dalekich podróży służbowych”, mówi 
Elizabeth Harper, dyrektor ds. IT w GHD. W miarę jak firma rozrosła 
się do ponad 100 biur i rozszerzyła działalność na kolejne dziedziny 
pozostawanie w kontakcie stało się jeszcze ważniejsze i droższe. GHD 
udostępniła pracownikom różne narzędzia — od wideokonferencji 
internetowych po konfiguracje pokoi konferencyjnych — które mogłyby 
„obniżyć koszty podróży, jak również poprawić ogólną wydajność poprzez 
zapewnienie pracownikom większej ilości czasu na wykonywanie istotnych 
zadań”, wyjaśnia Harper. Obejmuje to umożliwienie często podróżującym 
decydentom spotykanie się twarzą w twarz niezależnie od miejsca pobytu.  

W GHD, czołowej firmie 
doradczej z branży 

technologii, architektury 
i środowiska, komunikacja 
i współpraca wideo łączy 

5500 pracowników na pięciu 
kontynentach. 

5500
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W ostatnich latach wiele szpitali w Stanach 

Zjednoczonych subskrybowało centra 

kontaktu wykorzystujące technologię 

wideo i technologię głosową umożliwiające 

udostępnianie usług tłumaczeniowych, 

usług opieki psychiatrycznej i innych 

rozwijających się funkcji.
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Sprzedawcy detaliczni i instytucje finansowe wykorzystują 

technologię wideo do kontaktowania się z  klientami. 

Dzięki interakcjom wizualnym producenci mogą szybciej 

i dokładniej rozwiązywać problemy dotyczące produkcji. 

Rozwiązania wideo otwierają łańcuchy dostaw, a także 

kanały komunikacji z Partnerami i klientami. 

korzyści bizneSowe: 
8 taktyk zwiękSzania 
przewagi bizneSowej 
dla każdej organizacji 
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3  „Dlaczego wideokonferencje odgrywają kluczową rolę we współpracy biznesowej”, gigaom, styczeń 2014, 
http://research.gigaom.com/report/why-videoconferencing-is-critical-to-business-collaboration/

1. obniżanie kosztów podróży. 
Dzięki wideokonferencjom biznesowym, które są niezawodne i łatwe 
w obsłudze, użytkownicy mogą korzystać ze środowiska spotkań twarzą 
w twarz i częściej kontaktować się ze współpracownikami oraz klientami 
bez ponoszenia kosztów związanych z podróżami. Obniżenie kosztów 
podróży to zaledwie jedna z wielu korzyści związanych ze współpracą 
wideo — inne opisano w dalszej części dokumentu. 

2. Wyższa wydajność. 
Współpraca wideo ułatwia eliminowanie strat czasowych w przepływach 
pracy. Możliwość kontaktowania się w czasie rzeczywistym pozwala 
uczestnikom na błyskawiczne rozwiązywanie problemów lub uruchamianie 
nowych programów — koniec z przeciągającą się wymianą wiadomości 
e-mail lub nieodebranymi telefonami. Zdolność do wymiany pomysłów 
i lepszego odczytywania reakcji rozmówców zmniejsza także ryzyko 
błędnych interpretacji i nieporozumień, a tym samym poprawia jakość 
podejmowania decyzji. Ponieważ współpraca wideo ułatwia pracę zdalną, 
pomaga także zwiększyć wydajność, ponieważ obniża stres pracowników 
związany z podróżami służbowymi i ogranicza czas pobytu poza domem. 
Technologia ta przyczynia się również do podniesienia produktywności 
telepracowników, których liczba stale rośnie. Zgodnie z niedawnym 
raportem GigaOm Research 87% użytkowników zdalnych uważa, 
że dzięki zastosowaniu wideokonferencji ma lepszy kontakt z zespołem 
i realizowanym procesem.3  

Dzięki szeroko dostępnej niedrogiej technologii oraz 
łatwym w obsłudze interfejsom pracownicy na wszystkich 
szczeblach organizacji mogą szybko i bezproblemowo 
skorzystać z tego dostępu. Charakter interakcji — osobisty, 
telefoniczny, przy użyciu poczty e-mail lub rozwiązań 

wideo — zależy od wymagań chwili. Ale obecność niezawodnych 
i efektywnych funkcji wideo może zmienić to równanie. „Po zainwestowaniu 
w stworzenie bezpiecznej sieci wideo każdy z zachwytem przekonuje się, 
w jak wielu celach można jej użyć”, mówi Paras. 

Poniżej wymieniono            korzyści płynące z zastosowania współpracy wideo:8 

http://research.gigaom.com/report/why-videoconferencing-is-critical-to-business-collaboration/
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Jeśli proces tego wymaga, GHD rozszerza funkcje współpracy 
na zewnątrz, upraszczając uczestnictwo klientom i Partnerom. Personel 
może uelastycznić godziny pracy, ponieważ nie jest już przywiązany 
do jednej lokalizacji, a także brać udział w spotkaniach z uczestnikami 
z innych stref czasowych. „Zapewnienie równych możliwości w dziedzinie 
współpracy zwiększa wydajność pracowników”, mówi Harper, zauważając, 
że stosowane w jej firmie narzędzia do komunikacji wideo „zdecydowanie 
zmieniły sposób postrzegania działu IT w organizacji i w konsekwencji 
przyczyniły się do podniesienia jakości projektów oraz skrócenia czasu ich 
realizacji i dostarczania klientom”.

3. Poprawa komunikacji w całym przedsiębiorstwie. 
Dzięki współpracy wideo liderzy biznesowi i kierownicy mogą dotrzeć 
do różnych jednostek i działów, aby przekazać swoją wizję dotyczącą 
organizacji, poinformować o nowych wartościach lub priorytetach bądź 
wesprzeć pracowników i podnieść ich na duchu w ciężkich czasach. 
Osobista komunikacja ma dla liderów biznesowych duże znaczenie — 
jak ujawniono w badaniu przeprowadzonym przez Economist Intelligence 
Unit, 75 proc. dyrektorów uważa, że osobista współpraca jest kluczowym 
warunkiem sukcesu biznesowego i ma większy wpływ na wyniki biznesowe 
niż inne formy komunikacji.4  We współczesnych znacznie rozproszonych 
przedsiębiorstwach „po prostu nie da się zgromadzić wszystkich w jednej 
sali”, zauważa Polzer. Funkcje wideo rozszerzają także kontakty poza 
przedsiębiorstwo, wzmacniając relacje na wyższym szczeblu z Partnerami, 
klientami i interesariuszami. 

4 power of in-person: the Business Value of in-person Collaboration, Economist intelligence Unit, 2012. 
http://www.cisco.com/web/iN/assets/pdfs/45808_Economist_wp1c_hr.pdf

Badanie Economist 
Intelligence Unit ujawniło, 

że 75 proc. dyrektorów 
uważa współpracę osobistą 

za kluczowy warunek 
sukcesów biznesowych, 

silniej wpływający na 
rezultaty biznesowe niż 
jakakolwiek inna forma 

komunikacji. 

75%

„Zapewnienie równych możliwości 

w dziedzinie współpracy zwiększa 

wydajność pracowników” 

Elizabeth Harper 
dyrektor ds. it 
ghD

http://www.cisco.com/web/IN/assets/pdfs/45808_Economist_wp1c_HR.pdf
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5 Cio i Box, „the New World of Collaboration”, 2014: http://resources.idgenterprise.com/original/ASt-
0120112_BoxWpcons0712_FiNAL.pdf

4. Zwiększanie możliwości innowacji. 
Współpraca wideo przyspiesza innowacje i skraca czas wdrożenia. 
Możliwość usprawnienia komunikacji oraz obiegu dokumentów 
dotyczących przepływu pracy skraca czas opracowywania produktów 
nawet o 25 proc., czyli jeden dzień w tygodniu.5 Innowacje często są efektem 
burzy mózgów. Niektóre czołowe organizacje słyną z organizowania 
intensywnych sesji, podczas których uczestnicy zamykają się w jednym 
pomieszczeniu, a następnie wychodzą z niego z gotowym rozwiązaniem. 
Dysponowanie funkcją wideo pozwalającą na odtworzenie wrażenia pracy 
w tym samym „pokoju” otwiera innowacje na globalny zestaw talentów, 
ponieważ pozwala na czerpanie wiedzy z dowolnego miejsca na świecie. 
Pojawi się także wiele niespodziewanych innowacji opracowywanych przez 
pracowników uważających współpracę wideo za lepszy sposób realizacji 
zadań. Technologia wideo sprzyja innowacjom również dlatego, ponieważ 
zapewnia czas, który można przeznaczyć na tworzenie nowych pomysłów. 

Funkcje współpracy wideo umożliwiły firmie GHD rozszerzenie 
innowacji i lepsze wykorzystanie zestawów umiejętności w różnych 
regionach geograficznych, skracając czas wprowadzania produktów 
na rynek. „Naszą przewagą konkurencyjną są nasi ludzie”, mówi Fechner. 
„Byliśmy w stanie stworzyć silniejsze zespoły i poprawić penetrację 
rynku”.

Możliwość usprawnienia 
komunikacji oraz obiegu 

dokumentów dotyczących 
przepływu pracy skraca czas 
opracowywania produktów 

nawet o 25 proc., czyli jeden 
dzień w tygodniu.

25%

Współpraca wideo jest także narzędziem 

wykorzystywanym przez organizacje 

do udostępniania nowych modeli realizacji 

zapewniających wysokie zaangażowanie 

klientów.

http://resources.idgenterprise.com/original/AST-0120112_BoxWPcons0712_FINAL.pdf
http://resources.idgenterprise.com/original/AST-0120112_BoxWPcons0712_FINAL.pdf
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5. otwieranie nowych rynków i możliwości. 
Z badania przeprowadzonego przez Cisco wynika, że 94 proc. organizacji 
ceni technologię wideo jako sposób na pokonanie barier językowych 
na rynku cechującym się coraz większą globalizacją. Współpraca 
wideo jest także narzędziem wykorzystywanym przez organizacje 
do udostępniania nowych modeli realizacji zapewniających wysokie 
zaangażowanie klientów. Udostępnienie usług opartych na osobistych 
kontaktach w czasie rzeczywistym przy użyciu współpracy wideo 
w dowolnym miejscu może zmienić sytuację w wielu branżach. Zapewnia 
także przewagę konkurencyjną, pozwalając na oferowanie bardziej 
spersonalizowanych usług. Przykładem pojawiających się usług może być 
organizacja HCIN oferująca usługi tłumaczeń na żądanie. „Tego rodzaju 
usługi odgrywają także istotną rolę na rynkach krajowych”, zauważa Paras. 
„W szpitalach obserwuje się zwiększony napływ osób, które nie posługują 
się biegle językiem angielskim, ponadto poszczególne placówki coraz 
bardziej konkurują ze sobą o klientów”, dodaje. „Te, które oferują usługi 
tłumaczeniowe wysokiej jakości, mają większą szansę na uzyskanie statusu 
dostawcy z wyboru dla większej liczby mieszkańców”.

Z badania 
przeprowadzonego przez 
Cisco wynika, że 94 proc. 

organizacji ceni technologię 
wideo jako sposób 

na pokonanie barier 
językowych na rynku 
cechującym się coraz 
większą globalizacją. 

94%
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6. Usprawnianie zarządzania wiedzą i szkoleń. 
Zaletą współpracy wideo jest możliwość rejestrowania i archiwizowania 
spotkań i wydarzeń oraz wymiany najlepszych praktyk, co pozwala 
na przeglądanie ich w dowolnym czasie. Zarejestrowane spotkania lub 
wydarzenia można następnie wykorzystać jako narzędzia szkoleniowe. 
„Firmy wykorzystują wideo do nagrywania spotkań”, mówi Polzer.  „Jest to 
przydatne, gdy spotkanie się kończy, a osoby, które nie mogły wziąć w nim 
udziału, chcą się dowiedzieć, co się działo — czy pojawił się jakiś konflikt, 
czy podjęta decyzja wzbudziła wątpliwości, kto odpowiada za następne 
kroki itp.”. Z reguły, jak zauważa, aby dowiedzieć się, co działo się na 
spotkaniu, „trzeba zapytać któregoś z uczestników, przez co uzyskuje się 
pogląd tej osoby. Jeśli zapytasz kogoś innego, otrzymasz inny pogląd”. 
Polzer dodaje, że niektóre firmy przechowują obecnie nagrania wideo 
wszystkich spotkań w specjalnych bibliotekach wideo.

Zastosowanie technologii wideo w szkoleniach i działaniach 
rozwojowych zwiększa zaangażowanie, poprawia spójność oraz podnosi 
morale pracowników, co prowadzi do wyższej wydajności i wskaźników 
zatrzymywania personelu. Komunikacja wideo stanowi także sprawniejsze 
medium wymiany wiedzy, co ma szczególne znaczenie na złożonych i 
szybko zmieniających się rynkach. Forrester Research szacuje, że zaledwie 
jedna minuta kontaktu wideo online odpowiada 1,8 mln słów pisanych.6  
Pracownicy potrzebują także nowych kompetencji, aby odnieść sukces 
w bardziej złożonych środowiskach pracy. Jak wynika z badania 
przeprowadzonego przez Aberdeen Group, w firmach stosujących funkcje 
wideo zaobserwowano spadek dobrowolnej rotacji talentów o 8 proc. 
i wzrost wydajności pracowników w okresie 12 miesięcy o 4 proc. 
W przeciętnej organizacji skuteczne wdrożenie nowych pracowników 
trwało 6,5 tygodnia, a koszt szkoleń na pracownika sięgał 2500 USD. 
Jednak firmy stosujące rozwiązania wideo zauważyły korzyści wynikające 
z ukształtowania silniejszej wspólnoty pracowników.7  

6 „3 Ways to Use Brainshark Video presentations to promote your Brand on twitter”, Sabrina Cote,  
Brainshark, czerwiec 2014.  
http://www.brainshark.com/ideas-Blog/2013/June/use-video-to-promote-your-brand-twitter.aspx
7 the roi of Video Collaboration, Aberdeen group, 2011. http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/
collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf

Forrester Research szacuje, 
że zaledwie jedna minuta 

kontaktu wideo online 
odpowiada 1,8 mln słów 

pisanych.

1,8 mln

http://www.brainshark.com/Ideas-Blog/2013/June/use-video-to-promote-your-brand-twitter.aspx
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
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Jak zauważa Polzer, typowy system zarządzania wiedzą obejmuje slajdy 
w aplikacji PowerPoint z punktowanym listami, ilustracjami, wykresami 
i raportami. „Wyobraźmy sobie, że zamiast tego pracownicy mają dostęp 
do nagranych prezentacji przechowywanych w systemie. Tego rodzaju 
materiały wideo to znacznie skuteczniejsza metoda przekazywania 
informacji i wiedzy”.  

Jak wskazuje Polzer, nawet w Harvard Business School wprowadza 
się materiały wideo do analiz wdrożenia, które są podstawą jej programu. 
„Przeważająca część analiz to tekstowe opisy firm. Ale obecnie tworzymy 
i wykorzystujemy analizy multimedialne. Zamiast zapoznawać się 
ze stanowiskiem przedstawionym w formie tekstowej studenci oglądają 
obecnie mówców na filmie wideo. Mogą zobaczyć i usłyszeć, jak mówią, 
i samodzielnie określić, czy uważają ich za wiarygodnych lub inspirujących”. 
Na wielu uczelniach wykorzystuje się funkcje wideo w nauczaniu, aby 
uzyskać efektywniejsze i atrakcyjniejsze środowisko w klasie wirtualnej.  
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W środowiskach biznesowych technologię wideo stosuje się 
do realizowania oficjalnych szkoleń, wymiany najlepszych praktyk 
i przekazywania najważniejszych komunikatów. Tego rodzaju zasoby wideo 
są dostępne w dowolnym momencie, a ponadto można je przeszukiwać 
na podstawie tematu lub mówcy. Poprawia to dostępność informacji 
i szkoleń w całej organizacji.

W przeprowadzonym niedawno przez firmę Kaltura, Inc. badaniu 
z udziałem 550 specjalistów w dziedzinie edukacji z 300 instytucji 90 proc. 
respondentów stwierdziło, że ich zdaniem wideo poprawia środowisko 
szkoleniowe i nawet podstawowe narzędzia mają istotne znaczenie. 
Rozwiązania wideo zmieniają sposób uczenia się wszystkich pracowników, 
poprawia zaangażowanie i korzystnie wpływa na efekty szkoleń.8 

7. obsługa klienta z turbodoładowaniem. 
Wideo może być potężnym narzędziem w dziedzinie współpracy 
z klientami, pozwalającym szybciej spełniać ich oczekiwania. Możliwość 
kontaktowania się z klientami twarzą w twarz na całym świecie zapewnia 
niepowtarzalną jakość relacji. Na przykład, jak wynika z niedawnego 
badania firmy Accenture, główną przyczyną dalszego korzystania z usług 
danego dostawcy lub jego zmiany jest obsługa klienta.9 „Z punktu widzenia 
klienta możliwość kontaktowania się z drugim człowiekiem twarzą 
w twarz, co pozwala na odczytywanie sygnałów niewerbalnych, nawiązanie 
porozumienia, pogłębienie zaufania oraz obserwowanie zaangażowania 
w problem, często okazuje się decydująca”, mówi Polzer. Wiele znanych 
firm, m.in. American Express, oferuje obecnie aplikacje umożliwiające 
klientom korzystanie ze współpracy wideo w kontaktach z pracownikami 
obsługi klienta. Zgodnie z deklaracjami firmy aplikacja wideo stosowana 
w American Express ma na celu „pogłębienie” relacji z użytkownikami 
kart.10  

Usługi tłumaczeniowe z wykorzystaniem technologii wideo 
usprawniają obsługę w instytucjach opieki zdrowotnej, co poprawia jakość 
kontaktów z pacjentami, prowadząc do lepszych wyników biznesowych. 
„Komunikacja oparta wyłączenie na głosie ma wiele ograniczeń”, mówi 
Paras. W przypadku pacjentów nieznających angielskiego przyjmowanych 
w izbie przyjęć nie wiadomo, czy rozumieją oni zalecenia lekarza. „Jeśli 
pacjent zostaje ponownie przyjęty do szpitala w ciągu 30 dni, ponieważ 

8 State of Video in Education 2014 report, Kaltura inc., 2014. http://site.kaltura.com/Education_Survey.html
9 http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/pDF/Accenture-global-Consumer-pulse-research-
Study-2013-Key-Findings.pdf
10 Delivering More personalized Customer Service, Leni Selvaggio, czerwiec 2014. 
http://blogs.cisco.com/financialservices/delivering-more-personalized-customer-service/

W swoim badaniu firma 
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9-proc. przyspieszenie cyklu 
sprzedaży w przypadku 
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do procesu sprzedaży 

ekspertów branżowych przy 
użyciu technologii wideo. 
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nie zrozumiał lub nie przestrzegał zaleceń lekarza, jego zdrowie jest 
zagrożone, a placówka otrzymuje karę — za błędy komunikacji, który 
dzięki zastosowaniu optymalnych metod można było zapobiec”, zaznacza 
Paras. „Dzięki zastosowaniu funkcji wideo tłumacz obserwuje wyraz 
twarzy i gesty rąk, a ponieważ pochodzi z tego samego kręgu kulturowego, 
to może trafnie zinterpretować reakcje pacjenta”.

8. Zastosowanie wideo w procesach sprzedaży, eksperci 
zdalni i wskaźniki przyspieszenia lejka sprzedaży. 
W swoim badaniu firma Aberdeen zaobserwowała 9-proc. przyspieszenie 
cyklu sprzedaży w przypadku wczesnego wprowadzenia do procesu 
sprzedaży ekspertów branżowych przy użyciu technologii wideo. Jak 
stwierdzono w badaniu firmy Aberdeen z udziałem 380 przedsiębiorstw, 
„pracownicy działu sprzedaży sektora B2B wspomagani przez rozwiązania 
wideo zdołali przenieść średnio 20 proc. swoich kontaktów ze współpracy 
wideo do lejka sprzedaży, gdzie średnia wartość transakcji wynosiła ponad 
pół miliona dolarów”.11 

11 the roi of Video Collaboration, Aberdeen group, 2011.  
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/
roi_of_video_collaboration.pdf

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
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Wyróżnia się dwa tryby współpracy wideo: spotkania 

na żywo umożliwiające interakcję między uczestnikami 

w  czasie rzeczywistym oraz zarchiwizowane nagrania 

tych interakcji udostępniane na żądanie. Aby wprowadzić 

i skutecznie wykorzystać współpracę wideo, należy 

podjąć następujące kroki:

porady na temat  
przejścia na 
wSpóŁpracę wideo
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Zwiększ zaangażowanie w firmie. 
Propaguj komunikację wideo wśród pracowników, aby stworzyć silne zespoły 
wirtualne, dzielić się wiedzą oraz nawiązywać kontakty z klientami i Partnerami. 
Ucz się od zespołu — często najbardziej innowacyjne pomysły i praktyki rodzą się 
wśród użytkowników często kontaktujących się ze sobą przy użyciu technologii wideo. 
Dzięki efektywnemu przekazywaniu spójnego komunikatu przy użyciu komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej, „Twój przekaz może zyskać realną siłę”, mówi Polzer.   

Sposoby zastosowania będą różnić się w zależności od działu. Jakie punkty 
w obrębie operacji lub procesów są problemem, który można rozwiązać przy użyciu 
rozwiązań wideo? Czy główne działy, w tym IT, są w stanie obsługiwać środowisko 
wideo? Czy rozwiązania mobilne będą zgodne z tym nowym środowiskiem? 

W ostatecznym rozrachunku korzystne efekty rozciągają się na wyniki finansowe, 
przez co technologia ta może nawet zrewolucjonizować niektóre branże. Wdrożenie 
HCIN udostępnia szpitalom usługi o kosztach niższych od tłumaczeń telefonicznych, 
dodaje Paras. „Dzięki temu możemy dostać lepszą jakość po niższej cenie — 
to rzadkie osiągnięcie w przypadku opieki zdrowotnej”.

Zapewnianie najwyższej jakości przekazu wideo. 
Jeśli materiał wideo jest stosunkowo niskiej jakości, może to rozpraszać uczestników 
i utrudniać przekazanie zamierzonych komunikatów. „Problem polega na tym, 
że jakość wideo może być bardzo różna”, mówi Polzer. „Wideo o słabej jakości może 
odwracać uwagę od komunikatu. Nawet niewielkie opóźnienia lub zakłócenia mogą 
naprawdę utrudniać rozmowę, a efekty zwłoki być podświadomie przypisywane 
drugiej osobie”.

Wybieraj rozwiązania do współpracy wideo, które są łatwe w obsłudze. 
W przeszłości osoby podejmujące decyzje biznesowe często niechętnie korzystały 
z rozwiązań wideo, ponieważ panowało przekonanie, że jej wdrażanie i uruchamianie 
sesji jest skomplikowane. „Dawniej, „aby skontaktować się z inną firmą przy 
użyciu rozwiązania wideo, technolodzy musieli wcześniej je przetestować”, mówi 
Paras. „Personel IT często się denerwował: »Jak nawiązać to połączenie? Z jakich 
protokołów korzystacie, a jakie my stosujemy?«”.

Narzędzia, platformy i usługi nowej generacji pozwalają na błyskawiczną 
integrację komunikacji wideo z podstawowymi aplikacjami, zasobami 
szkoleniowymi, zarządzaniem projektami, obsługą klienta i aplikacjami WWW.  
Uproszczenie współpracy wideo do tego stopnia, że do nawiązania kontaktu 
z ekspertem lub członkiem zespołu wystarczy jedno kliknięcie, przyspiesza 
osiąganie celów biznesowych i poprawia kulturę organizacyjną.

Na przykład w ramach HCIN każdy obszar badań w izbach przyjęć szpitali 
uczestniczącym w programie jest wyposażony w konsole wideo, a lekarze mogą 
skontaktować się z tłumaczami określonego języka jednym naciśnięciem przycisku. 
„Z lokalizacji tych rutynowo wykonuje się kilkadziesiąt połączeń dziennie, bez korzystania 
z pomocy technologów i bez żadnych testów”, mówi Paras. „Wystarczy nacisnąć przycisk, 
poprosić o tłumacza, a zostanie się przekierowanym gdzieś w obrębie sieci”.

1

2

3

kroki do wykonania:3 
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„Wideo o słabej jakości może odwracać 

uwagę od komunikatu”

dr Jeffrey Polzer
UpS Foundation professor  
Zarządzanie zasobami ludzkimi  
harvard Business School
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wnioSki
Technologia wideo pobudza komunikację i współpracę we wszystkich branżach 

i firmach niezależnie od rozmiaru. Nie tylko obniża ona lub eliminuje koszty 

podróży, ale także otwiera nowe możliwości rozwoju biznesowego, skraca czas 

wprowadzania produktów na rynek, zwiększa wydajność i przyspiesza innowacje. 

Dzięki rozwiązaniom wideo znów można kontaktować się z innymi twarzą w twarz, 

co jest skuteczną metodą nawiązywania relacji biznesowych. Gromadzenie 

pracowników w krytycznych momentach jest niezbędne do  rozszerzania 

i podnoszenia wartości podstawowych zasobów organizacji: ludzi. 

Technologia wideo sprzyja nowym metodom pracy łączących zespoły wirtualne 

i złożone środowiska. Przełomowe rezultaty otrzymuje się w momencie, gdy 

firmy angażują swoje zasoby ludzkie do przeprowadzania burz mózgów, 

innowacji, kształtowania silnych więzi, wymiany pomysłów i wiedzy, negocjacji 

i inspiracji.
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