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Lepsze spotkania — 
w dowolnym miejscu i za 
każdym razem
Rozwiązania konferencyjne nowej generacji 
firmy Cisco



Miejsce pracy: nowe podejście

Personel: mobilny i połączony

Przyszłość: asystenci wirtualni

Rozwiązania: w jaki sposób Cisco może pomóc

Czy Twoje spotkania są gotowe na 
dzisiejszych pracowników?
Płynne środowisko technologiczne, do którego przyzwyczailiśmy 
się w domu, zmieniło sposób, w jaki chcemy pracować. 
Konsumeryzacja sektora IT nie jest już trendem. To rzeczywistość, 
która na nowo zdefiniowała miejsce pracy.

Ludzie oczekują natychmiastowego łączenia się z innymi — z dowolnego miejsca — za pomocą 
urządzeń, które automatycznie współpracują ze sobą. Logując się tylko raz. Chcą płynnych 
wideokonferencji w jakości HD, które będą działać za każdym razem i sprawią, że wszyscy 
poczują się jak w tym samym pomieszczeniu, bez względu na to, gdzie się znajdują.

Obecne oczekiwania dotyczące współpracy są inne niż w przeszłości. Dowiedz się, jak 
spotkania nowej generacji pomogą Ci pozostać o krok przed innymi.

Zbadaj czynniki kształtujące przyszłe spotkania i dopilnuj, by Twoja 
organizacja była na nie gotowa.
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Spełniaj wymagania 
dotyczące 
zgodności.

Popraw 
bezpieczeństwo.

Łącz 
rozproszone 

zespoły.

Łącz swoje globalne zespoły z każdej lokalizacji 
i o dowolnej porze. Upewnij się, że pracownicy, 
klienci i partnerzy mogą współpracować, bez 
względu na wybraną metodę wykorzystując głos, 
wideo w jakości HD i współdzielenie treści.

Spraw, aby 
spotkania spełniały 

swoje funkcje.

Zarządzaj 
złożonością.

15 min
każdego 

spotkania jest 
marnowane

na uruchomienie 
technologii.¹

Miejsce pracy: nowe podejście
W dzisiejszych czasach zespoły są stale w podróży, pracując z każdego miejsca, 
aby wykonać obowiązki. Ale produktywność nie zawsze oznacza pozostawanie 
w kontakcie i dbanie o bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas spotkań.

Wiele obecnych rozwiązań do spotkań nie spełnia pokładanych w nich nadziei. 
Szeroka gama dostawców oferuje rozwiązania, które zgodnie z deklaracjami 
umożliwiają zarządzanie każdym aspektem spotkań i ulepszanie ich, czasami po 
niższych kosztach. Mimo to rozwiązania te różnią się znacznie pod względem 
zakresu funkcji, jakości usług, a nawet ochrony danych.

Współczesne spotkania wymagają nowego podejścia. Takiego, które 
umożliwia pracownikom szybkie i łatwe nawiązywanie kontaktów. Aby płynnie 
współpracować i bezpieczniej udostępniać pracę za każdym razem.

Pokonywanie wyzwań, aby ulepszyć środowisko

Zachowaj proaktywność i czujność wobec 
narastających zabezpieczeń. Uzyskaj odpowiedni 
poziom ochrony poufnych danych biznesowych 
i zapewnij bezpieczną współpracę z dowolnego 
urządzenia lub lokalizacji.

1. Are You Ready for the Meetings of Tomorrow?: A Guide to Choosing the Best Online Meeting Provider, ZK Research, 
wrzesień 2017.

Rób więcej w krótszym czasie. Rozpocznij 
spotkanie od razu, zapewniając spójne środowisko 
użytkownika na dowolnym urządzeniu i w każdej 
sali konferencyjnej — dodatkowe zalety to prosta 
instalacja i ciągła konserwacja.

Poświęcaj mniej czasu na pogoń za informacjami, 
a więcej na wykonywanie obowiązków. Dzięki 
rozbiciu silosów informacyjnych i skróceniu 
czasu rozruchu możesz realizować zadania przy 
jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Zawsze wyprzedzaj złożone wymagania dotyczące 
zgodności. Uproszczona sprawozdawczość 
i wbudowane zabezpieczenia, a także funkcje retencji i 
wyszukiwania mogą zostać zintegrowane z istniejącym 
oprogramowaniem w zakresie zgodności.
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57%

44%

30%

Personel: mobilny i połączony
Czy Twoja organizacja jest przygotowana na personel przyszłości? Wkrótce 
większością siły roboczej staną się nowe pokolenia pracowników, od Y po Z. 
Przynoszą one ze sobą wysokie oczekiwania w zakresie elastycznego, mobilnego 
i powiązanego miejsca pracy.

Kształtowanie przyszłości firmy

Aby przyciągnąć i zatrzymać tych pracowników, Twoja organizacja musi spełnić 
lub przekroczyć oczekiwania. Oznacza to zaoferowanie innowacyjnych technologii 
mobilnych i elastycznych harmonogramów pracy, które sprzyjają równowadze między 
życiem zawodowym a prywatnym. Nie wspominając już o możliwości szybkiego 
i łatwego łączenia się, jak gdyby wszyscy znajdowali się w tym samym pomieszczeniu.

Ponieważ miejsce pracy staje się wielopokoleniowe, ważne jest, aby uwzględnić 
potrzeby technologiczne całego personelu. Jeśli chodzi o spotkania, starsi pracownicy 
mogą być przyzwyczajeni do korzystania z bardziej tradycyjnych technologii, takich jak 
telefon stacjonarny, a nie komputer.

Kluczowe znaczenie ma osiągnięcie równowagi dla wszystkich pracowników przy 
użyciu najnowocześniejszych narzędzi do współpracy, które umożliwiają skuteczną 
i efektywną pracę z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Według firmy Gartner przedstawiciele pokolenia Y chcą 
technologii i mobilności.

przedstawicieli pokolenia Y uważa, że 
bardzo wydajnie pracuje w miejscach 
publicznych.

Co można zrobić, aby wypełnić lukę technologiczną?
•  Konsultuj się z przedstawicielami pokolenia Y podczas identyfikowania nowych 

aplikacji i zarządzania nimi.

•  Weź pod uwagę perspektywę przedstawicieli pokolenia Y dotyczącą aplikacjami 
do współpracy.

2. „How Millennials Disrupt Workplace Technology”, Gartner, 14 października 2016.

3. „5 Tactics to Attract and Engage Millennials”, SocialTalent, 24 maja 2016.

4. „Workforce 2020: What you need to know”, Forbes, 5 maja 2016.

„”
Jeśli przedsiębiorstwa 
nie będą skupiać się 

potrzebach pokolenia Y, 
znajdą się w niekorzystnej 
sytuacji konkurencyjnej.

Organizacje, które 
rozumieją, jak ważne jest 

pokolenie Y, wygrają

— Anne Donovan, dyrektor 
zarządzająca, PwC

75%
całkowitej siły 

roboczej

w 2025 r. 
będą stanowić 
przedstawiciele 
pokolenia Y.⁴

przedstawicieli pokolenia Y korzysta 
z narzędzi do pamięci masowej 
i udostępniania co najmniej raz w tygodniu.

przedstawicieli pokolenia Y twierdzi, że 
posiada „najnowsze i najlepsze” urządzenia 
osobiste.
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95%

57%

51%

„”
Nieunikniony wzrost 
inteligencji maszyn 

doprowadzi do powstania 
bardziej spostrzegawczych 

i intuicyjnych czatbotów. 
Wkrótce dołączą one do 

naszych zespołów w pracy.

— Rowan Trollope, starszy 
wiceprezes i dyrektor generalny ds. 

IoT i aplikacji, Cisco

94%
pracowników 
globalnych

twierdzi, że boi się 
spotkań, ale

45%
spędza na nich 

pół dnia.⁵

Przyszłość: asystenci wirtualni
Przyszłość spotkań kryje się w przestrzeni wirtualnej. Funkcją niestosowaną jeszcze 
w dzisiejszych rozwiązaniach do spotkań nowej generacji jest sztuczna inteligencja 
(SI). Jest już ona obecna w naszym życiu prywatnym w postaci aplikacji Siri, Alexa 
lub Google Hom i trend ten szybko przenosi się do pracy.

Im bardziej inteligentne spotkanie, tym wyższa jego wydajność. Lepsza współpraca. 
A nawet większa przyjemność dla uczestników. Według firmy Gartner jednym 
z nadchodzących trendów będzie integracja wirtualnych asystentów osobistych (VPA) 
w celu wspierania współpracy zespołowej podczas „inteligentnych spotkań”.”⁶

Co korzyści możesz odnieść z bardziej inteligentnych spotkań 
z zastosowaniem SI?⁷

pracowników twierdzi, że kolejną korzyścią 
będzie większe skupienie.

Poznaj jednego z pierwszych na świecie asystentów głosowych 
do spotkań.
Cisco Webex Teams Assistant to najnowsza innowacja na platformie Cisco Webex 
Teams gotowa do zastosowania w przedsiębiorstwach. W przeciwieństwie do 
uniwersalnych asystentów głosowych ten asystent ma jeden cel: pomóc w organizacji 
wspaniałych i płynniej przebiegających spotkań.

5. Materiały wewnętrzne Cisco, listopad 2017.

6. Magic Quadrant for Meeting Solutions, 
Gartner, 18 września 2017.

7. AI Meets Collaboration, Morar 
HPI, październik 2017.

pracowników twierdzi, że usprawni to 
planowanie spotkań i sporządzanie notatek.

pracowników twierdzi, że dzięki temu 
spotkania będą bardziej produktywne.
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Rozwiązania: w jaki sposób Cisco 
może pomóc
Korzyści płynące ze spotkań nowej generacji wykraczają poza bezproblemową współpracę. 
Dzięki mniejszej liczbie dostawców dział IT może uprościć świadczenie usług i przyspieszyć 
wdrożenie. Zdolność do szybkiego dostarczania właściwych zasobów odpowiednim osobom 
korzystnie wpływa na wydajność. Oraz na zadowolenie pracowników.

Jako sprawdzony lider na rynku rozwiązań do spotkań i współpracy dysponujący 
rozwiązaniami z zakresu SI Cisco pomoże Ci sprostać wyzwaniom zmieniającego 
się miejsca pracy i przygotować się na przyszłość. Cisco oferuje szeroką gamę 
innowacyjnych, elastycznych rozwiązań w ramach jednego rozwiązania.

Czy Twoja firma jest gotowa na to, by spotkania nowej generacji 
stały się rzeczywistością?

Cisco WebEx®
Bezpieczna, oparta na oprogramowaniu platforma do obsługi 
wiadomości i wideokonferencji w jakości HD, dostępna na 
każdym urządzeniu

Cisco Webex Teams
Współpraca w chmurze z dowolnego miejsca z wykorzystaniem 
wiadomości, spotkań online, udostępniania treści i funkcji tablicy

Cisco Webex Board
Obsługiwane dotykowo bezprzewodowe prezentacje, funkcje 
tablicy oraz wideokonferencje i konferencje audio łączące 
wirtualne zespoły przy użyciu dowolnego urządzenia

Webex Teams Room Kit
W pełni zintegrowane zestawy do sal wideokonferencyjnych 
z automatyczną integracją ekranu, sterowaniem w pomieszczeniu 
oraz możliwością zliczania uczestników

Wideokonferencje
Skalowalne, ekonomiczne spotkania online z elastycznymi modelami 
wdrożenia dla organizacji różnej wielkości i przy użyciu dowolnych 
urządzeń

Wybierz rozwiązanie do współpracy zaprojektowane dla ery cyfrowej.
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„”
Niezależnie od tego, czy 

w naszym spotkaniu uczestniczy 
500 czy pięć osób, konfiguracja 

przebiega tak samo. Po 
skonfigurowaniu jednego 

spotkania wszystko już wiesz.

— Mike Conway, regionalny kierownik 
techniczny, Constituency Management 

Group

Przeczytaj analizę 
wdrożenia

Chcesz 
dowiedzieć się 

więcej?

Poznaj rozwiązania do spotkań

https://www.facebook.com/CiscoCollab/
https://twitter.com/ciscocollab
https://www.linkedin.com/showcase/cisco-collaboration/
https://discover.cisco.com/en/us/collaboration/guide/collaboration-meeting-solutions?dtid=osscdc000283
https://www.webex.com/content/dam/webex/eopi/DG/US/WebEx_GolinCaseStudy_final.pdf
https://www.webex.com/content/dam/webex/eopi/DG/US/WebEx_GolinCaseStudy_final.pdf
https://www.webex.com/content/dam/webex/eopi/DG/US/WebEx_GolinCaseStudy_final.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/index.html#~stickynav=1
https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/index.html#~stickynav=1

