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Wprowadzenie
W sumie 1501 międzynarodowych specjalistów z firm wszystkich rozmiarów wzięło udział w ankiecie na temat użycia 
i doświadczenia korzystania z rozwiązań do współpracy. Co więcej, badanie koncentrowało się na zrozumieniu i określeniu 
liczby korzyści osobistych i biznesowych wykorzystywania nowego inteligentnego podejścia, zwanego rozwiązaniami 
„współpracy kognitywnej”. Ankieta była przeprowadzona na całym świecie wśród uczestników z 5 kontynentów.

Streszczenie
W dzisiejszej globalnej sytuacji biznesowej, gdzie wielu członków zespołów jest rozproszonych, specjaliści spędzają wiele 
czasu każdego dnia na spotkaniach online. Jednak prawie 9 na 10 respondentów zgłasza, że narzędzia, które umożliwiają 
spotkania online nie są w stanie zaspokoić ich potrzeb i oczekiwań. Ponad 40% respondentów w zeszłym tygodniu odczuło 
frustrację w związku z doświadczeniem spotkania ze względu na problem z dołączeniem do spotkania, połączeniem 
swojego urządzenia lub udostępnieniem ekranu. Badania wykazały, że prawie 9 na 10 uczestników chciałoby natychmiast 
skorzystać z nowego, kognitywnego rozwiązania do współpracy i chętnie zmieniłoby to, z którego korzysta obecnie, na 
takie, które udostępniłoby nowe funkcje wspomagane sztuczną inteligencją. I prawie połowa jest skłonna przedyskutować 
tę kwestię z szefem, aby je uzyskać. 

Ponad 8 na 10 ankietowanych stwierdziło, że inteligentne rozwiązanie do spotkań przyniosłoby wiele wymiernych 
korzyści, takich jak zapewnianie informacji na temat uczestników spotkania, śledzenie i przydzielanie zadań, dostarczanie 
odpowiedniej dokumentacji, śledzenie uczestników spotkania oraz ułatwienie konfiguracji i dołączania do spotkań. 
Korzyści mają wpływ na produktywność spotkań, a także ogólny wzrost produktywności biznesowej. Nowe narzędzia do 
współpracy kognitywnej są przełomowe i mogą zapewnić przewagę firmom, które z nich skorzystają.  

Kluczowe wnioski
• Narzędzia do spotkań zespołowych, które zawodzą 

 - 85% ankietowanych napotyka problemy w trakcie spotkań online
 - 42% respondentów odczuło w zeszłym tygodniu frustrację, ponieważ nie mogło łatwo dołączyć do spotkania online
 - 62% stwierdziło, że LinkedIn nie dostarcza im wszystkich potrzebnych informacji na temat osób, o których 
muszą się czegoś dowiedzieć przed spotkaniem
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Sponsor

Współpraca kognitywna zapewnia kontekst i informacje, które udostępnia we wszystkich sytuacjach 
współpracy, aby budować więzi międzyludzkie, ulepszać interakcje z klientami i tworzyć wydajne zespoły 
ponad granicami.

Rozwiązanie to zawiera funkcje, takie jak podawanie informacji o relacjach, w tym szczegółów o profilach 
osób podczas spotkań, inteligentni asystenci wirtualni, rozpoznawanie twarzy, przetwarzanie naturalnego 
języka, interfejsy konwersacyjne, wykrywanie i tłumienie hałasu, kontekstowa pomoc w czasie 
rzeczywistym, boty konwersacyjne i dynamiczne udostępnianie dokumentów.

Aby dowiedzieć się więcej o współpracy kognitywnej, odwiedź stronę cisco.com/go/cognitivecollab

badanie wymiarowe

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/cognitive-collaboration-solutions.html?ccid=cc001100
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• Wielkie zapotrzebowanie na rozwiązania do współpracy kognitywnej
 - 89% ankietowanych chce dziś rozwiązania do współpracy kognitywnej 
 - 88% powiedziało, że byliby skłonni zmienić dostawcę, aby otrzymać 
rozwiązanie, które zapewni funkcje współpracy kognitywnej

 - 50% byłoby skłonnych przekonać swojego szefa do przejścia na 
narzędzie do współpracy kognitywnej 

• Korzyści z używania narzędzi do współpracy kognitywnej
 - 81% respondentów twierdzi, że wydajność spotkania zwiększyłaby 
się, gdyby w jego trakcie dostępne były informacje o uczestnikach

 - 87% dostrzega bezpośrednie zalety z korzystania z wirtualnego 
asystenta spotkań 

 - 93% zauważa, że skuteczność spotkań rośnie dzięki odpowiednim 
zadaniom i dokumentom 

 - 90% wskazuje, że ukończenie zadań jest bardziej prawdopodobne 
przy korzystaniu z funkcji automatycznego śledzenia i statusu

Szczegółowe wnioski
Pracownicy spędzają wiele godzin każdego dnia na spotkaniach
Celem tych badań było zrozumienie sposobu, w jaki specjaliści 
wykorzystują rozwiązania do współpracy, jak często ich używają i co 
mogłoby sprawić, że spotkania będą bardziej efektywne dla firmy. Prawie 
jedna czwarta (23%) ankietowanych spędza połowę swojego dnia pracy 
na spotkaniach. A 63% spędza na nich ponad 2 godziny dziennie. To 
pokazuje, jak bardzo krytyczną rolę narzędzia do współpracy odgrywają 
w produktywności, biorąc pod uwagę, ile czasu dziennie pracownicy 
spędzają na spotkaniach.

Współpraca kognitywna
Współpraca kognitywna 
zapewnia kontekst i informacje, 
które udostępnia we wszystkich 
sytuacjach współpracy, aby 
budować więzi międzyludzkie, 
ulepszać interakcje z klientami 
i tworzyć wydajne zespoły ponad 
granicami. Cisco Webex to jedyne 
rozwiązanie do współpracy, 
które oferuje sprawdzone na 
rynku funkcje do współpracy 
kognitywnej, bez względu na to 
czy pracujesz przez Webex Teams, 
w małych pomieszczeniach dzięki 
Webex Device lub na laptopie albo 
urządzeniu przenośnym przez 
Webex Meetings, będziesz mieć za 
sobą moc współpracy kognitywnej, 
która pomoże Ci podejmować 
mądrzejsze decyzje szybciej. 

Webex Assistant: Wirtualny 
asystent, który pomaga 
wyeliminować prozaiczne zadania 
związane ze spotkaniami online. 

Informacje o osobach: 
Szczegółowe profile osób 
w rozwiązaniu Webex Meetings, 
które pomogą Ci nawiązać lepsze 
relacje ze współpracownikami, 
partnerami oraz dotychczasowymi 
i potencjalnymi klientami. 

Rozpoznawanie twarzy: Funkcja 
identyfikuje osoby i udostępnia tagi 
imion i nazwisk podczas spotkań, 
aby pomóc w ustaleniu, kto znajduje 
się w pokoju i kto zabiera głos. 

Aby uzyskać więcej informacji na 
temat współpracy poznawczych, 
odwiedź stronę  
cisco.com/go/cognitivecollab

Mniej niż 2 godziny
37%

2 – 4 godzin
40%

4 – 6 godzin
14%

6 – 8 godzin
4%

Ponad 8 godzin
5%

Przeciętnie, ile godzin dziennie spędza się na spotkaniach
telefonicznych lub wideo?

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/cognitive-collaboration-solutions.html?ccid=cc001100
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Prawie wszyscy mają problemy w trakcie spotkań online 
Co zdumiewające, aż 85% uczestników ankiety stwierdziło, że często ma problemy związane ze spotkaniami. 
59% respondentów powiedziało, że doświadcza problemów z dźwiękiem, co zmniejsza efektywność spotkania. 
42% uczestników zadeklarowało, że mają problemy już w trakcie próby połączenia z salą konferencyjną 
z powodu przestarzałego linku lub kodu do spotkania. 41% pracowników firm zmaga się z możliwością wyboru 
odpowiedniego ustawienia dźwięku podczas korzystania z telefonu lub komputera w trakcie spotkania. Uczestnicy 
zgłaszali także, że dołączenie do spotkania trwa długo (35%) prawdopodobnie czekając na przyjęcie, a 19% nie 
umiało stwierdzić, czy ich kamera jest włączona. Krótko mówiąc, rozwiązania do spotkań obniżają ich efektywność 
i przyczyniają się do straty czasu.   

15%

19%

35%

41%

42%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nie mam większych problemów z dołączaniem do spotkań
 online lub wideo

Brak informacji o tym, czy kamera jest włączona/wyłączona

Dołączenie do spotkania zabiera dużo czasu

Problem z użyciem właściwego połączenia audio
 (komputer, linia stacjonarna, komórka itp.)

Problemy z dołączeniem do spotkania (stary link, zły kod dostępu itp.)

Problemy z dźwiękiem (Ty nie słyszysz innych lub inni nie słyszą Ciebie)

Z jakimi problemami często spotykasz się w trakcie dołączania do spotkania online lub wideo?
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Często nawet udostępnianie ekranu stanowi duży problem 
Jednym z kluczowych aspektów współpracy podczas spotkań jest udostępnianie ekranu innym osobom. Jednak 
wyniki tego badania wskazują, że nawet tak proste zadanie stanowi problem dla 83% ankietowanych. Pracownicy 
firm zgłaszali problemy ze zbyt małą wielkością ekranu (45%) lub zablokowaniem lub zamrożeniem aplikacji 
lub rozwiązania do spotkań (39%) podczas udostępniania aplikacji. 37% stwierdziło, że ciężko im było znaleźć 
odpowiednią funkcję udostępnienia konkretnej aplikacji, a nie całego ekranu. Nawet proste podłączenie urządzenia 
do ekranu w salce konferencyjnej stanowiło wyzwanie dla 34% uczestników ankiety.

Narzędzia do spotkań zwiększają frustrację użytkowników 
Ankietowani stwierdzili, że proces dołączania do spotkania lub udostępniania ekranu to nie tylko niedogodność. 
42% ankietowanych twierdzi, że w ciągu ostatnich 7 dni odczuli frustrację z powodu prostej próby dołączenia 
do spotkania online. 75% wszystkich uczestników powiedziało, że odczuło frustrację z powodu rozwiązania do 
współpracy w ciągu ostatniego miesiąca, a zaledwie 4% nie odczuło z tego powodu frustracji. W badaniu następnie 
porównano czas spędzony na spotkaniach z poziomem frustracji. Im dłużej ankietowani przebywali na spotkaniach 
i im bardziej polegali na rozwiązaniach do współpracy, tym większą odczuwali frustrację.  

17%

34%

37%

39%

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Nie mam większych problemów z dołączaniem do spotkań
online lub wideo

Nie mogę połączyć urządzenia z ekranem sali konferencyjnej
 (nie chce się połączyć bezprzewodowo, niewłaściwy typ połączenia itp.)

Utrudniona jest opcja udostępnienia wybranej aplikacji zamiast
 całego pulpitu

Aplikacja blokuje się lub zawiesza podczas udostępniania

Współdzielony ekran jest zbyt mały, żeby inne osoby widziały
 udostępnianą treść

Z jakimi problemami często się spotykasz, udostępniając treści w trakcie spotkania 
online lub wideo?
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Mniej niż 
2 godziny

ponad 
8 godzin

Liczba godzin spędzonych na spotkaniach każdego dnia

Kiedy ostatnio odczułeś frustrację, ponieważ nie 
mogłeś łatwo dołączyć do spotkania online lub wideo?

Procent respondentów, którzy w zeszłym tygodniu poczuli się 
sfrustrowani, ponieważ nie mogli łatwo dołączyć do spotkania 

wideo przez czas spędzony na spotkaniach w ciągu dnia.

2 – 4 
godziny

4 – 6 
godziny

6 – 8 
godziny
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Pracownicy firm poświęcają wiele godzin na wyszukiwanie informacji przed spotkaniem 
W przeważającej mierze (89%) pracownicy firm stwierdzili, że poświęcają czas na wyszukiwanie informacji 
o firmach i osobach, aby zwiększyć efektywność spotkania i poprawić jego wynik. Badania wykazały, że 35% 
ankietowanych co tydzień poświęca 2 godziny lub więcej na wyszukiwanie informacji. Wielu specjalistów 
biznesowych wykorzystuje LinkedIn, aby znaleźć informacje o uczestnikach spotkania, jednak 62% z nich 
stwierdziło, że LinkedIn nie dostarcza wszystkich informacji potrzebnych do odpowiedniego przygotowania.  

11%

54%

28%

4% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Brak Mniej niż 
1 godzina

2 – 5 godzin 5 – 10 godzin Ponad 
10 godzin

W przybliżeniu, ile czasu poświęcasz na wyszukiwanie 
informacji o pracownikach lub firmach w każdym tygodniu?

Tak
38%

Nie
62%

Czy LinkedIn dostarcza wszystkie potrzebne informacje 
o osobach, z którymi się spotykasz?
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Większość spotkań online zaczyna się później i nie wykorzystuje dobrze czasu
Czas pracowników firm jest niezwykle cenny; niestety 72% ankietowanych twierdzi, że marnuje czas, czekając 
na rozpoczęcie spotkania. Badanie koncentrowało się na znalezieniu przyczyny opóźnień rozpoczęcia spotkań. 
Niestety jest wiele czynników, które przyczyniają się do opóźnienia rozpoczęcia spotkania. Najczęstszym powodem 
jest oczekiwanie na dołączenie do spotkania innych uczestników (77%), do czego może się przyczyniać kolejna 
najczęściej podawana przyczyna, czyli problemy z linkami lub kodami do spotkania (57%). Podobnie plasują się 
problemy z udostępnianiem (43%) i hałas w tle (41%), np. głośne stukanie w klawiaturę, szczekanie psów czy 
przekładanie papierów. Kolejną przyczyną opóźnień spotkań była próba zrozumienia, kto bierze w nim udział (33%) 
i oczekiwanie na przedstawienie się wszystkich uczestników (26%). 29% stwierdziło, że spotkania są opóźnione, 
ponieważ technologia jest trudna w użyciu, a oni mają problem ze znalezieniem odpowiedniej funkcjonalności 
lub przycisku. Wyniki te wskazują, że istnieje możliwość poprawy rozwiązań z zakresu współpracy, które mogą 
obniżyć poziom frustracji, wyeliminować problemy i zwiększyć produktywność.

Tak
72%

Nie
28%

Czy Twoim zdaniem spotkania, do których uczestnicy dołączają 
telefonicznie lub przez połączenie wideo zazwyczaj zaczynają się później?

26%

29%

33%

41%
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57%

77%
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Każda osoba musi się przedstawić

Technologia do spotkań jest trudna w użyciu (zmarnowany czas do jej opanowania)

Aby zobaczyć,
 kto z uczestników dołączył do spotkania, należy przejść do listy uczestników

Hałas w tle utrudnia spotkanie
 (przekładanie papierów, szczekanie psa, stukanie na klawiaturze itp.)

Problemy z udostępnianiem pulpitu lub aplikacji
 (nie widać treści, bardzo wolne działanie itp.)

Problemy z dołączaniem do spotkania (zły kod, niedziałające linki zaproszenia itp.)

Opóźnienia są spowodowane oczekiwaniem na dołączenie uczestników do spotkania 

Dlaczego Twoim zdaniem spotkania, do których uczestnicy dołączają 
telefonicznie lub przez połączenie wideo zazwyczaj zaczynają się później?
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Poszukiwane rozwiązania do współpracy kognitywnej 
Nic więc dziwnego, że 89% pracowników firm chce wykorzystania nowych, kognitywnych funkcji, które 
dostarczają kontekst i informacje w ramach rozwiązania do spotkań. Chcą rozwiązania, które obejmuje wirtualnego 
asystenta i informacje o uczestnikach. 

I chcą go od razu. W rzeczywistości 88% z nich chętnie zmieni dostawcę, aby je otrzymać. Obecnie spotkania 
online są dla użytkowników źródłem frustracji. Potrzebują rozwiązania, które sprawi, że ich spotkania będą 
bardziej efektywne i punktualne, a 50% z nich jest skłonnych do przedyskutowania tego tematu ze swoim szefem.  

Tak
88%

Nie
12%

Tak
89%

Nie
11%

Tak
50%

Nie
50%

Czy gdyby rozwiązanie do spotkań, z którego korzystasz, 
dostarczało szczegółowe informacje na temat uczestników 

spotkania oraz wirtualnego asystenta (robienie notatek, 
przypisywanie zadań, wysyłanie zaproszeń na spotkanie itp.), 

zacząłbyś od razu korzystać z tych funkcji?

Czy interesuje Cię przejście na inteligentne rozwiązanie do 
spotkań, które automatycznie prezentuje istotne 
informacje o uczestnikach spotkań i projektach?

Czy dyskutowałbyś z szefem na temat wyboru 
rozwiązania o spotkań audio i wideo, z których 

Twój zespół cały czas korzysta?
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Specjaliści biznesowi wymagają wyczerpujących informacji o uczestnikach spotkań 
Celem badań było usunięcie subiektywności z kwestii, jakie informacje o uczestnikach spotkania i ich firmach są 
naprawdę potrzebne i cenne. Tytuł uczestnika i opis obowiązków (80%) znalazły się na szczycie listy pożądanych 
informacji. Dalej uplasowały się dane kontaktowe (66%), struktura podległości służbowej (59%) i historia 
zatrudnienia oraz pole ekspertyzy (48%). 40% ankietowanych chciałoby otrzymywać informacje o firmie, natomiast 
informacja o znaczących osiągnięciach (25%) uzupełniła pożądaną wiedzę fachową. Niektórzy chcieli dowiedzieć 
się więcej o aspektach osobistych, takich jak treści w mediach społecznościowych (20%) i zainteresowania (14%).   

Informacje o uczestnikach spotkania przekładają się na korzyści biznesowe
Celem uzyskania informacji o użytkownikach nie była ciekawość; wielu z uczestników badania dostrzegało 
bezpośrednie korzyści biznesowe wynikające z tych informacji, począwszy od zwiększonej efektywności spotkania 
(64%) i silniejszych relacji na poziomie zespołu (53%) i partnerów (50%). 42% spodziewało się, że informacje będą 
sprzyjać powstawaniu nowych możliwości, a 18% stwierdziło, że bezpośrednio wpłyną na zwiększenie sprzedaży. 
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i uczestnikach spotkań były łatwo dostępne?
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Korzyści wirtualnego asystenta spotkania  
Oprócz informacji o uczestnikach w trakcie spotkania, pożądany jest także wirtualny asystent. 87% ankietowanych 
stwierdziło, że rozwiązanie do spotkań, które zawierałoby funkcje wirtualnego asystenta, byłoby korzystne dla firmy. 
W dalszej fazie badanie skupiało się na ustaleniu, które funkcje przyniosłyby największe korzyści. Na szczycie listy 
z 60% znalazło się robienie notatek przez asystenta, a za nim funkcja powiadamiania użytkowników o zbliżającym 
się spotkaniu. 50% użytkowników biznesowych dostrzegło korzyść w asystencie, który przegląda kalendarze 
uczestników, a następnie planuje kolejne spotkanie w zależności od ich dostępności. Uczestnicy chcą móc korzystać 
z funkcji transkrypcji przebiegu spotkania (50%), a także asystenta, który będzie rozsyłał wiadomości e-mail 
dotyczące ustaleń poczynionych w trakcie spotkania (49%). Ponadto 38% respondentów chciałoby asystenta, który 
mógłby przydzielić i rozesłać zadania. 
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Dla którego z następujących zadań związanych ze spotkaniem użyłbyś wirtualnego asystenta
ukierunkowanego na działanie biznesowe (np. Siri, Alexa, asystent Google)?
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Rozwiązanie do współpracy kognitywnej zwiększa produktywność   
Posiadanie lepszego rozwiązania do współpracy, które zawiera funkcję wirtualnego asystenta i informacje 
o uczestnikach spotkania zdecydowanie byłoby korzystne, ale celem badania było zmapowanie różnych funkcji 
bezpośrednio z korzyściami biznesowymi. 93% respondentów uważa, że skuteczność spotkania wzrosłaby, gdyby 
w rozwiązaniu do spotkań były wyświetlane odpowiednie zadania i związane z nimi dokumenty. 90% twierdzi, że 
poziom ukończenia zadań wzrośnie wraz z wykorzystaniem funkcji do automatycznego śledzenia i przypomnień. 
Co więcej, 84% uważa, że cenny czas spotkania może zostać odzyskany, jeśli rozwiązanie będzie pokazywać 
imiona i nazwiska osób, które obecnie są na spotkaniu i tych, którzy już je opuścili. 81% wskazuje, że spotkania 
będą bardziej efektywne, jeśli informacje o uczestnikach będą proaktywnie wyświetlane przez rozwiązanie do 
spotkań. Dzięki wyraźnemu powiązaniu korzyści biznesowych z tymi funkcjami oczekuje się, że firmy wkrótce 
będą aktywnie szukać i wybierać rozwiązania do spotkań z funkcjami do współpracy kognitywnej.
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Czy Twoim zdaniem, śledzenie przypisanych zadań 
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zwiększyłoby liczbę ukończonych zadań?
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spotkania?

Czy posiadanie informacji i szczegółów na temat 
uczestników spotkania zwiększyłoby efektywność 

spotkań?
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Wnioski
Firmy inwestują ogromne ilości zasobów w spotkania każdego dnia. Dzisiejsze narzędzia do spotkań, które 
nie wykorzystują funkcji kognitywnych, są powodem frustracji pracowników, marnowania czasu oraz niższej 
efektywności spotkań. Dzięki dostępnej obecnie technologii jest to po prostu niedopuszczalne. 

Rozwiązania do współpracy kognitywnej są nie tylko pożądane, ale po prostu potrzebne, zgodnie z opinią 9 na 10 
pracowników w firmach. Rozwiązanie kognitywne musi ułatwiać spotkania uczestnikom, ułatwiać udostępnianie ekranu, 
a także zapewniać połączenia audio i wideo wysokiej jakości. Rozwiązanie kognitywne powinno oferować nowe funkcje, 
takie jak informacje o uczestnikach i ich firmach, a także być wyposażone w wirtualnego asystenta, który może odciążyć 
uczestników z prozaicznych zadań, które wiążą się ze spotkaniami. Oczekiwane korzyści to większa efektywność spotkań, 
zapewniająca przychód brutto i netto, a także szczęśliwsi i mniej sfrustrowani pracownicy, którzy spędzają mniej czasu na 
spotkaniach. Mimo że połowa pracowników jest skłonna do dyskusji z szefem w celu zapewnienia tych korzyści firmie, 
w ogóle nie powinni musieć tego robić. 

Metodologia badania 
Łącznie 1501 uczestników, którzy korzystają z narzędzi do współpracy online co tydzień, brało udział w badaniu. 
Uczestnicy pochodzili ze wszystkich 5 kontynentów. Ankieta była dostarczana drogą elektroniczną, a uczestnikom 
oferowano symboliczne wynagrodzenie za wzięcie w niej udziału.

O Dimensional Research
Dimensional Research dostarcza praktyczne badania marketingowe, które pomagają firmom technologicznym sprawiać, 
aby ich klienci odnosili większe sukcesy. Nasi badacze to eksperci w dziedzinie zasobów ludzkich, procesów i technologii 
firm IT, którzy rozumieją, jak działają organizacje IT. Współpracujemy z naszymi klientami, aby dostarczać użytecznych 
informacji, które zmniejszają ryzyko, zwiększają zadowolenie klientów i rozwijają działalność biznesową. Aby uzyskać 
więcej informacji, odwiedź stronę www.dimensionalresearch.com.

O firmie Cisco 
Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem technologicznym, który od 1984 roku pomaga innym w korzystaniu 
z Internetu. Nasi pracownicy, produkty i partnerzy pomagają społeczeństwu w bezpiecznym łączeniu i wykorzystywaniu 
przyszłych możliwości cyfrowych już dzisiaj. Śledź nas na Twitterze jako @Cisco lub uzyskaj więcej informacji na stronie 
www.cisco.com.
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