
5 kluczowych 
elementów 
cyfrowego miejsca 
pracy
To żadna nowość. Miejsca pracy w coraz 

większym stopniu stają się cyfrowe. 

Efektywne cyfrowe miejsce pracy, czy będzie 

to pokój programisty, biuro dystrybutora 

detalicznego czy zakład produkcyjny, zwiększa 

produktywność oraz ułatwia pracownikom 

szybsze i dokładniejsze wykonywanie zadań. 

1. Zapewnij 
pracownikom 
możliwość kontaktu.

3. Zainwestuj 
w technologię wideo.

Pracownicy chcą uzyskiwać dostęp do aplikacji 

biznesowych w wygodny dla siebie sposób. 

To najlepszy sposób, aby byli wydajni i innowacyjni. 

Decyzja, czy udostępnić im urządzenia, czy też 

zastosować zasadę bring-your-own-device (BYOD), 

zależy od Twoich protokołów bezpieczeństwa 

i potrzeb biznesowych. 

Zdarzają się sytuacje, gdy spotkanie twarzą 

w twarz nie jest możliwe, ale poczta e-mail ani 

telefon nie wystarczają. Obecność w czasie 

rzeczywistym łączy funkcje głosowe, wideo 

i współdzielenia treści, poprawiając jakość 

komunikacji, pogłębiając zaufanie i eliminując 

błędy. 

5. Zabezpiecz swoją 
przestrzeń cyfrową.
Technologia chmury, korzystanie z mediów 

społecznościowych i mobilność powodują 

wzrost złożoności, a strefa zagrożeń zwiększa 

się wykładniczo w miarę dodawania nowych 

urządzeń. Współczesne miejsca pracy 

wymagają zabezpieczeń chroniących sieć 

w całym spektrum ataku.

Dzięki współpracy 
wirtualnej jedna organizacja 

zaoszczędziła 

30%
kosztów zarządzania 
i infrastruktury.
— „Pięć kluczowych elementów cyfrowego 
miejsca pracy” Strategy+Business,  
14 I 2014 r.

— „Pięć kluczowych elementów cyfrowego miejsca 
pracy”, Strategy+Business, 14 I 2014 r.

88%
firm oferuje  

pracownikom  

urządzenia mobilne,  

aby zwiększyć  

wydajność. 

2. Daj personelowi 
odpowiednie 
narzędzia do pracy.
Zapewnij pracownikom dostęp do niezbędnych 

aplikacji niezależnie od tego, gdzie się znajdują. 

Najlepsze aplikacje biznesowe pomagają zespołom 

usprawnić pracę, nawet jeśli ich członkowie podróżują, 

pracują z domu lub znajdują się w innej lokalizacji. 

Dzięki temu mogą oni przeglądać i edytować 

dokumenty projektowe oraz wspólnie nad nimi 

pracować w czasie rzeczywistym. 

Dobre narzędzia w miejscu pracy mają duży wpływ 
na motywację, wydajność i produktywność pracowników.

Aplikacje biznesowe 
pomagają pracownikom: 

Ulepszać 
zabezpieczenia 
sieciowe

• Przechowywać dokumenty w centralnej lokalizacji.

• Przeglądać i udostępniać informacje.  

• Przeszukiwać treść.

• Edytować i wspólnie opracowywać dokumenty 
projektowe.

• Tworzyć holistyczne zasady 
bezpieczeństwa.

• Zabezpieczać sieć WAN.

• Zwiększać widoczność ruchu danych.

• Zapewniać automatyczne 
egzekwowanie zasad.

87%
użytkowników zdalnych ma wrażenie 

bliższego kontaktu podczas używania 

technologii wideo.

— „Dlaczego 
wideokonferencje są 

kluczowe  dla współpracy 
biznesowej”, Gigaom 

Research, styczeń 2014.

Można jednocześnie zapewnić pracownikom lepszy dostęp 
i poprawić bezpieczeństwo. 

4. Wybierz właściwą 
infrastrukturę.
Nawet małe luki w łączności mogą zaszkodzić 

Twojej firmie. Ponadto nowe trendy, takie jak 

BYOD, współpraca wideo i aplikacje bazujące 

na technologii chmury, mogą bardzo obciążać 

sieć. Firmy potrzebują niezawodnej infrastruktury 

obsługującej te innowacje.

• Skalowanie wideokonferencji w jakości biznesowej 

• Dostęp do chmury prywatnej i publicznej

• Zaawansowane aplikacje zwiększające wydajność i usprawniające 
współpracę

• Zarządzanie bezpieczeństwem w różnych lokalizacjach 
i w odniesieniu do różnych typów urządzeń
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