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83

%

Cyfrowa transformacja jest motorem istotnych zmian w każdej
organizacji, niezależnie od jej rodzaju. Przedstawiciele banków,

liderów ds. kadr twierdzi, że
doświadczenie jest bardzo
ważnym elementem sukcesu.

szkół, sklepów detalicznych, producenci, a nawet pracownicy
szpitali dokonują rewizji swoich wyobrażeń dotyczących metod
współpracy pozwalających osiągnąć więcej w odpowiedzi na
szybko zmieniające się cele biznesowe. Firma Accenture określa

56%

51%

inwestuje
w zwiększenie
zakresu szkoleń.

poprawia
przestrzeń
roboczą.

47%

personel tych organizacji mianem „płynnego”, co oznacza, że
wprowadzenie zmian wymaga elastyczności na każdym poziomie
1

organizacji. Nie chodzi tylko o zmianę działalności biznesowej,
lecz także o zmianę stosowanych metod.

Rozdział 1: Przedefiniowanie miejsca, czasu i metod pracy

oferuje
2
więcej nagród.

1. Technology Vision 2017: Technology For People, Accenture, 2017 r.
2. „The Employee Experience Is the Future of Work: 10 HR Trends for 2017” Forbes, styczeń 2017 r.
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Czas ma kluczowe znaczenie w warunkach szybkich zmian zachodzących na rynku. Według najnowszego raportu PwC „możliwości
związane z mobilnością są obecnie uważane za kluczowy element na drodze do przyciągania, rozwoju i angażowania zdolnych
pracowników. Zróżnicowane preferencje i oczekiwania wymagają starannego zarządzania”.1 Oznacza to konieczność uważnego
słuchania wyrażanych przez pracowników preferencji dotyczących miejsca, czasu i metod pracy oraz reagowania na nie. To świetna
okazja dla zespołów i organizacji różnego typu i różnej wielkości do zrewidowania swoich wizji dotyczących środowiska pracy.

Obecnie:

Do 2020 r.:

53 mln
Amerykanów
lub 34% całkowitej siły roboczej,
to osoby samozatrudnione.2

50%

50%

całkowitej siły roboczej
będzie należało do pokolenia
tzw. milenialsów (ludzi
urodzonych w latach 80.
i 90. XX wieku). 3

wszystkich pracowników
w USA będzie pracować
zdalnie.3

Rozdział 1: Przedefiniowanie miejsca, czasu i metod pracy

50%
siły roboczej
będzie pracownikami
samozatrudnionymi.4

1. Talent Mobility: 2020 and beyond, PwC, 2012 r.
2. „Z nowego badania wynika, że 53 mln Amerykanów to pracownicy niezależni”, Freelancers Union,
4 września 2014 r.
3. Millenials at work: Reshaping the workplace, PwC, 2011 r.
4. „Analyst Report: Why videoconferencing is critical to business collaboration,” Gigaom.

4

Miejsce pracy jest tam, gdzie ty.
Ludzie chcą pracować tak, jak żyją. Wraz ze wzrostem

Elastyczne opcje pracy zyskują coraz bardziej na popularności,

wykorzystywania kanałów społecznościowych i komunikacji

jednak bez odpowiednich narzędzi pracownicy zdalni mogą mieć

wideo do celów prywatnych rośnie również naturalna chęć, by

problem z łącznością z innymi członkami zespołu. Pracownicy

komunikować się w taki sam sposób ze współpracownikami,

zdalni muszą mieć możliwość szybkiego komunikowania się ze

klientami i partnerami biznesowymi. Wizerunek tradycyjnego

współpracownikami, partnerami biznesowymi, dostawcami

biura zaczyna się zmieniać. Z ulic miast znikają korki

i klientami zarówno w biurze, jak i w podróży. Chcą również móc

w godzinach dojazdów do pracy i powrotów z niej. W coraz

pracować na różne sposoby, przy użyciu wybranego przez siebie

większej liczbie organizacji praca z domu staje się normą.

urządzenia. Dostęp do narzędzi, takich jak rozwiązania z zakresu

Rośnie popularność coworkingu, czyli współdzielonych miejsc

wideokonferencji, przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym

do pracy. Ludzie coraz częściej oczekują, iż miejscem ich

oraz udostępniania plików, ma kluczowe znaczenie dla podtrzymania

pracy nie będzie ściśle określona przestrzeń, lecz dowolna

ducha współpracy w zespole oraz koleżeńskich relacji.

lokalizacja, w której się znajdują.

87%
użytkowników zdalnych czuje się
bardziej związanych z zespołem
i procesami, komunikując się za
pośrednictwem wideokonferencji.

1
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1. „Analyst Report: Why videoconferencing is critical to business collaboration,” Gigaom.
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Budowanie kultury
sprzyjającej innowacjom

Sekret udanej transformacji miejsca pracy zależy w dużej mierze od
elastyczności i akceptacji zmian. Zaawansowana technologia może dać
nam swobodę wyobrażenia sobie na nowo, jak powinno wyglądać oraz
jakie możliwości oferuje nieograniczone przestrzennie, oparte na łączności
bezprzewodowej biuro. Według globalnego badania przeprowadzonego
w 2015 r. przez firmę Deloitte we współpracy z MIT Sloan Management
Review, organizacje, które w szerokim zakresie wykorzystują rozwiązania
cyfrowe, chętniej podejmują ryzyko niż ich konkurenci o ograniczonym
dostępie do technologii cyfrowych. Komfort w obliczu ryzyka i tworzenie stylów

„Współpraca może przybierać różne formy
i mieć większy wpływ na działalność
biznesową. Te nowe formy współpracy
będą stanowiły czynnik wyróżniający,
stanowiący o konkurencyjności
2
rozwijającej się firmy”.
— Monica Basso, wiceprezes ds. badań, firma Gartner

pracy opartych na współpracy to główne czynniki stymulujące innowacje.1
Jako przykład można wymienić wielu innowacyjnych przedsiębiorców, którzy
odeszli od tradycyjnych standardów branżowych w celu utworzenia nowych
modeli biznesowych, takich jak Lyft, Airbnb i Warby Parker.

Rozdział 2: Budowanie kultury sprzyjającej innowacjom

1. „Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation”, MIT Sloan Management Review, 2015 r.
2. „Gartner Tells IT Executives How to Enable Enterprise Collaboration” CIO, 13 maja 2014 r.
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Według analityków z działu ds. technologii w firmie Bloomberg,

Wszystkie te przykłady łączy wspólne dążenie do zmiany

„Warby Parker stale opracowuje nowe technologie, aby

tradycyjnych modeli biznesowych za pomocą technologii. Firma

poprawić obsługę klienta, łącznie z dążeniem do opracowania

Gartner zachęca przedstawicieli organizacji do szerszego

aplikacji, która pozwoliłaby na wykonywanie badań ostrości

i bardziej holistycznego myślenia o cyfrowym miejscu pracy,

wzroku oraz innych badań okulistycznych za pośrednictwem

opartym na technologiach mobilnych, społecznościowych oraz

urządzeń przenośnych”.1

przetwarzania danych w chmurze.2

Rozdział 2: Budowanie kultury sprzyjającej innowacjom

1. „ How Warby Parker Is Turning Affordable Eyewear into a Long-Lasting Legacy,” dział ds. technologii
w firmie Bloomberg, 16 grudnia 2016 r.
2. „Create a Digital Workplace Manifesto for Executives and Employees”, Gartner, 18 maja 2015 r.

7

Co staje się możliwe, kiedy ludzie uczą się współpracować, a nie tylko
komunikować?
Organizacje i ich pracownicy dostosowują się i rozwijają na nowe,
fascynujące sposoby. Praca z dowolnego miejsca staje się tym, czym kiedyś
praca z domu. Wiele firm decyduje się na poszerzenie grona pracowników
zdalnych, zwiększając tym samym zespoły i liczbę zatrudnionych
wyspecjalizowanych ekspertów bez generowania nadmiernych kosztów.
W tym celu firmy wykorzystują szeroki wachlarz narzędzi do komunikacji
i współpracy, aby zagwarantować, że niezbędne zadania zostaną wykonane
niezależnie od tego, gdzie znajdują się pracownicy. Kluczem do sukcesu jest
zwiększenie produktywności dzięki technologii.

„Współpraca wzbogaciła nasz program,
umożliwiając studentom kontakt
z rzeczywistym światem. Oferujemy
mnóstwo możliwości poprzez niwelowanie
barier geograficznych utrudniających drogę
1
do uzyskania doświadczenia zawodowego”.
— profesor John Delacruz specjalizujący się
w dziedzinie reklamy, uniwersytet stanowy
w San Jose

Nie tylko nowe startupy znajdują ciekawe sposoby na wykorzystanie
technologii ułatwiających współpracę. Niektórzy profesorowie reprezentujący
renomowane uniwersytety przyspieszają prace badawcze, kontaktując się
z pracownikami naukowymi z uczelni w różnych częściach świata, bez
konieczności odbywania osobistych podróży. Mogą również odbywać
osobiste konsultacje ze studentami z dowolnego miejsca na świecie oraz
zapraszać prelegentów z gościnnymi, wirtualnymi wykładami. Uniwersytet
stanowy w San Jose wykorzystuje technologie wideo ułatwiające współpracę,
aby pomagać studentom w wymianie pomysłów oraz uzyskiwaniu informacji
zwrotnych na temat ich prac od czołowych agencji reklamowych w Nowym
Jorku i Londynie.

Rozdział 2: Budowanie kultury sprzyjającej innowacjom

1. „ Opening Up Higher Education with Collaboration Technology”, Cisco.
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/collaboration/meetings/sjsu-case-study.pdf
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Współpraca w najlepszym wydaniu

Pracuj wydajniej, z dowolnego miejsca, dzięki rozwiązaniu Cisco Spark.

Firma Cisco, będąca od dawna liderem w dziedzinie

W ostatnim raporcie Magic Quadrant
firmy Gartner firma Cisco została
wskazana jako lider w pięciu
ukierunkowanych na współpracę
obszarach zdefiniowanych przez firmę
Gartner, w tym w sektorze konferencji
sieciowych i grupowych systemów
wideo.1

zintegrowanej komunikacji i współpracy, pomaga organizacjom
wprowadzić rozwiązania z zakresu bezproblemowej, płynnej
komunikacji. Dzięki panującej w firmie kulturze innowacyjności
opracowaliśmy Cisco Spark™, ukierunkowaną na aplikacje
usługę chmurową, stanowiącą kompletny pakiet rozwiązań
ułatwiających współpracę, umożliwiających zespołom tworzenie
koncepcji, odbywanie wirtualnych spotkań, przesyłanie
wiadomości, wykonywanie rozmów, prowadzenie prezentacji
z użyciem tablicy oraz udostępnianie plików, niezależnie od
tego, czy członkowie zespołów są razem w jednym miejscu
czy łączą się z różnych lokalizacji.

Rozdział 3: Współpraca w najlepszym wydaniu

1. „Cisco Collaboration a Leader in 5 Gartner Magic Quadrant Reports”, blog firmy Cisco, luty 2017 r.
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Usługa Cisco Spark wyznacza nowe standardy
nowoczesnej współpracy między pracownikami
w oparciu o nieprzerwany tok pracy, dzięki czemu
członkowie zespołów mogą swobodniej kontaktować
się ze sobą i wykonywać przydzielone im zadania
w wybranym przez siebie miejscu i czasie oraz
w dogodny sposób. Spotkanie nie oznacza już
określonego przedziału czasu z wyraźnie zaznaczonym
początkiem i końcem. Usługa Cisco Spark umożliwia
prowadzenie rozmów przed spotkaniem, w jego
trakcie oraz po jego zakończeniu.

„Musimy zerwać z koncepcją spotkania, która
wyznacza sposób i czas naszych kontaktów.
Współpraca ma charakter ciągły i nie opiera się
jedynie na kilku oddzielnych spotkaniach,
wyznaczanych przez osobę rezerwującą salę
konferencyjną lub opracowującą harmonogram
spotkań. Spotkanie jest częścią organicznej,
nieprzerwanej komunikacji między ludźmi.
1
Najlepsze spotkania nigdy się nie kończą”.
— Rowan Trollope, starszy wiceprezes i dyrektor
generalny ds. IoT i aplikacji, Cisco

Rozdział 3: Współpraca w najlepszym wydaniu

1. „The best meeting never ends”. Blog firmy Cisco, styczeń 2017 r.
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Cisco Spark: kompleksowe środowisko współpracy

Obszary robocze w usłudze Cisco Spark
Jedno miejsce na wszystko

Spotkania
W pełni wykorzystaj swój czas.

Zadbaj o dobrą organizację pracy, tworząc obszar roboczy

Połącz ludzi, umożliwiając im ciągłą współpracę z dowolnego

w usłudze Cisco Spark dla każdego projektu. Obszar roboczy

miejsca i urządzenia dzięki funkcji spotkań w usłudze Cisco

umożliwia

przesyłanie

Spark. Dziel się pomysłami i skutecznie wykonuj zadania przed

wiadomości, udostępnianie plików, a nawet rozpoczynanie

spotkaniem, w jego trakcie i po jego zakończeniu, w ramach

zaplanowanych lub nieplanowanych wideokonferencji z obrazem

nieprzerwanej współpracy z innymi we własnej, wirtualnej sali

wysokiej jakości oraz korzystanie z zaawansowanych funkcji,

konferencyjnej. Funkcja spotkań w usłudze Cisco Spark jest

takich jak praca z tablicą.

obsługiwana przez Cisco WebEx®, czołowe rozwiązanie

zapraszanie

współpracowników,

w dziedzinie konferencji sieciowych oraz wideo. W aplikacji Cisco
Spark lub za pośrednictwem programu Microsoft Outlook można

„Zamierzamy w dalszym ciągu wprowadzać innowacje
w dziedzinie komunikacji między ludźmi”.
1

— Chuck Robbins, CEO, Cisco

Rozdział 3: Współpraca w najlepszym wydaniu

zaplanować i realizować spotkania aż dla 200 uczestników.
Można też spontanicznie dołączać do mniejszych spotkań.
Rozpocznij rozmowę przed spotkaniem i kontynuuj ją po jego
zakończeniu, dzieląc się plikami, notatkami i omawiając
poszczególne pozycje.

1. „ 17 Things CEO Chuck Robbins Said About Cloud, Cisco’s Future Technology Bets and The Channel’s
Monster Infrastructure Modernization Opportunity,” CRN, 3 listopada 2016 r.
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Wiadomości błyskawiczne
Wykonuj zadania w czasie rzeczywistym.

Zawsze dostępne i bezpieczne funkcje wiadomości
błyskawicznych i udostępniania plików z dowolnego urządzenia
w usłudze Cisco Spark ułatwiają dzielenie się informacjami
i prowadzenie dyskusji w czasie rzeczywistym, co przyspiesza
podejmowanie decyzji. Wiadomości i pliki znajdują się w tym
samym obszarze, w którym inicjowane są spotkania. Możesz
wysłać wiadomość prywatną do jednej osoby lub rozpocząć
grupową dyskusję.

Połączenia głosowe
Połącz się z dowolnie wybraną osobą
z dowolnie wybranego miejsca.

Możesz nawiązywać połączenia głosowe z dowolnego urządzenia,
korzystając z jednego obszaru do przeprowadzania spotkania,
przechowywania plików i rozmów. Usługa Cisco Spark obejmuje
również system połączeń telefonicznych opartych na chmurze,
który obsługuje połączenia dźwiękowe i wideo w jakości HD
wykonywane z telefonu stacjonarnego oraz komórkowego.
Odbieraj i nawiązuj połączenia z dowolnego miejsca przy użyciu
aplikacji Cisco Spark lub telefonu stacjonarnego. Listy kontaktów
i historia połączeń będą synchronizowane na różnych
urządzeniach, a Twoja poczta głosowa będzie dostępna
w każdym miejscu.

Przyspieszenie procesu decyzyjnego w firmie z branży PR
Jak globalnej firmie z branży PR i komunikacji marketingowej udało się skrócić czas weryfikacji
i zatwierdzania projektów o 50%? Zobacz, jak firma Golin używa usługi Cisco Spark, aby
przyspieszyć proces podejmowania decyzji i zwiększyć swoją elastyczność.
Wyświetl analizę przypadku

Rozdział 3: Współpraca w najlepszym wydaniu
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Udostępnianie plików
Łatwiejsze udostępnianie plików oraz ich
wyszukiwanie.

Bezpiecznie udostępniaj pliki i uzyskuj do nich łatwy dostęp
z dowolnego urządzenia. Członkowie zespołu mogą nawet
przeglądać poszczególne pozycje i natychmiast przesyłać swoje
opinie za pośrednictwem funkcji wiadomości błyskawicznych
w usłudze Cisco Spark. Zamiast śledzić komentarze w licznych
wiadomościach e-mail można je odczytać, korzystając z jednej
lokalizacji w obszarze Cisco Spark.

Praca z tablicą
Angażuj wszystkich członków zespołu.

Dzięki funkcji pracy z tablicą dostępnej jednocześnie dla wielu
osób w aplikacji Spark członkowie zespołu mogą rejestrować
swoje pomysły, rysując jednocześnie w dowolnej aplikacji
w usłudze Cisco Spark oraz na tablicy Cisco Spark. Użytkownicy
mogą posługiwać się myszą lub ekranem dotykowym, co
zapewnia im optymalną elastyczność i pozwala na swobodny
wybór lokalizacji, z której pracują. Pliki i zawartość tablicy są
dostępne w obszarze usługi Cisco Spark. Rysunki można zapisać
do późniejszego wykorzystania lub dodać po zakończeniu
spotkania.

Usługa Cisco Spark ułatwia kontakty muzykom na linii frontu
Jak pilot helikoptera marynarki wojennej może współpracować z innymi wojskowymi muzykami,
przygotowując się do nagrania nowego albumu?
Operation Encore, czyli grupa składająca się z czynnych i emerytowanych żołnierzy armii USA
dzielących się swoimi doświadczeniami za pośrednictwem muzyki, używa usługi Cisco Spark,
aby kontaktować się z osobami z różnych miejsc na świecie. Członkowie grupy używają funkcji
udostępniania plików, aby komentować swoje utwory i udostępniać pliki dźwiękowe. Dzięki
wbudowanej funkcji wideokonferencji WebEx członkowie grupy odbyli też próby na żywo.
Wyświetl analizę przypadku

Rozdział 3: Współpraca w najlepszym wydaniu
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Tablica Cisco Spark
Intuicyjna konstrukcja
Tablica Cisco Spark sprawia, że angażowanie całego zespołu
i efektywne wykonywanie zadań jest łatwiejsze niż kiedykolwiek
wcześniej. Tablica Cisco Spark jest opcjonalnym urządzeniem
rozszerzającym funkcje usługi Cisco Spark poprzez zapewnienie

Usługi Cisco Spark Hybrid Media
Doskonałe warunki pracy we wszystkich
aspektach
Prosty, bezpieczny sposób na zapewnienie łączności między
usługami dostępnymi lokalnie oraz w chmurze, a także doskonała
jakość dźwięku i obrazu oraz funkcja udostępniania treści

ciągłości toku pracy pomiędzy fizycznymi salami konferencyjnymi
i wirtualnymi obszarami roboczymi. Tablica Cisco Spark
rozpoznaje użytkowników usługi Cisco Spark znajdujących się
w pomieszczeniu i zapewnia im automatyczne połączenie,
eliminując konieczność stosowania przewodów. Dotykowe,
wszechstronne urządzenie ułatwiające współpracę łączy funkcje
bezprzewodowych prezentacji, cyfrowej tablicy oraz
wideokonferencji. Użytkownicy mogą jednocześnie rysować
przy użyciu myszy lub ekranu dotykowego, z dowolnej aplikacji
w usłudze Cisco Spark i na tablicy Cisco Spark, co zapewnia im

Usługi Cisco Spark Hybrid Media zapewniają najlepszy dostęp do
plików multimedialnych dzięki przetwarzaniu multimediów w celu
zmniejszenia opóźnień i obciążeń łącza internetowego. Usługi te
pozwalają na lepsze wykorzystanie zasobów i gwarantują wysokiej
jakości transmisje multimedialne dzięki możliwości uruchomienia
usługi Cisco Spark z lokalnego węzła Hybrid Media zainstalowanego
na serwerze Cisco UCS® w Twojej sieci.

maksymalną elastyczność i swobodę wyboru lokalizacji. Pliki
i treść są dostępne w obszarach zespołu, a rysunki można
zapisać, aby omawiać je później w przeznaczonym do tego
obszarze. Wszystkie te płynnie działające procesy są chronione
za pomocą kompleksowej, zapewniającej wysoką ochronę
funkcji szyfrowania.

Rozdział 3: Współpraca w najlepszym wydaniu
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Cisco Spark Depot
Sprawniejsza i szybsza praca.

Cisco Spark for Developers
Rozszerzaj funkcje usługi Cisco Spark.

Cisco Spark Depot to nieustannie rozszerzany katalog rozwiązań

Pakiet Cisco Spark for Developers oferuje wydajne otwarte

zintegrowanych i botów, które można dodawać do usługi Cisco

interfejsy API, przy użyciu których programiści mogą tworzyć

Spark w celu przyspieszenia osiągania wyników biznesowych

innowacyjne i przydatne aplikacje zwiększające wartość usługi

przez użytkowników i firmy różnej wielkości.

Cisco Spark. Żadne inne rozwiązanie nie łączy w sobie tylu
aspektów współpracy w postaci jednej, zintegrowanej platformy,

Funkcja wiadomości błyskawicznych i boty to kolejny etap rozwoju

otwierając przed programistami liczne możliwości. Nasze pakiety

technologii komunikacyjnych. Cisco Spark Depot to Twoje

do rozwoju oprogramowania są dostępne w popularnych

centrum do odkrywania możliwości rozwiązań zintegrowanych

wersjach językowych i wersjach na najczęściej używane

i botów pozwalających na dostosowanie usługi Cisco Spark do

platformy, co przyspiesza proces rozwoju aplikacji. Jesteśmy

indywidualnych preferencji. Możesz skorzystać z gotowych

w trakcie opracowywania kolejnych wersji.

rozwiązań zintegrowanych i botów w ramach platformy lub
utworzyć własne niestandardowe rozwiązania przy użyciu pakietu
Cisco Spark for Developers.

Rozdział 3: Współpraca w najlepszym wydaniu
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Cisco Spark Flex Plan
Jak chcesz pracować?
Jeden łatwy plan, który można dostosować z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
w zakresie współpracy:
Cisco Spark Flex Plan pozwala Ci wybrać subskrypcję odpowiednią dla Twojej firmy,
uproszczając proces dokonywania zakupów, zwiększając elastyczność i usprawniając
opracowywanie budżetów. Dostępne są dwie opcje, obejmujące koszt wsparcia technicznego.
Subskrypcje uzależnione od liczby użytkowników, oferujące
funkcje spotkań, wiadomości błyskawicznych oraz połączeń
głosowych wszystkim pracownikom
Wspólna subskrypcja funkcji spotkań przypisana do sali
konferencyjnej i urządzeń stacjonarnych dla wszystkich, którzy
dopiero zaczynają korzystać z wideokonferencji.

Rozdział 3: Współpraca w najlepszym wydaniu

16

04

Zapewnienie optymalnych warunków
współpracy teraz i w przyszłości

Celem firmy Cisco jest wprowadzanie rewolucyjnych rozwiązań

nowych usług pod marką Cisco, takich jak Cisco Spark, oraz

z zakresu współpracy zarówno dziś, jak i w przyszłości. Rolą

opracowywania nowych urządzeń, np. tablicy Cisco Spark,

technologii biznesowych jest wspieranie i inspirowanie wielkich

firma Cisco zainwestowała także 2,1 mld USD w startupy na

idei oraz innowacji. Cyfrowa transformacja będzie w dalszym

całym świecie oraz kolejne 150 milionów USD w ekosystem

ciągu stymulować rozwój nowych metod pracy, a firma

Cisco Spark. Pakiet Cisco Spark for Developers pomaga

Cisco pozostanie głównym dostarczycielem innowacyjnych

programistom z firmy Cisco i spoza niej wprowadzać

rozwiązań, dzięki naszej wizji wykraczającej poza rozwiązania

w życie swoje pomysły: opracowywać świetne koncepcji,

opracowywane w naszej firmie. Wierzymy, iż najlepsze

na podstawie których tworzone są doskonałe aplikacje

pomysły mogą się zrodzić wszędzie. Oprócz tworzenia

i rozwiązania zintegrowane.

Rozdział 4: Najlepsze rozwiązania do współpracy dziś i w przyszłości
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W 2015 r. firma Cisco nawiązała współpracę
z uniwersytetem New South Wales w Wielkiej
Brytanii, aby wirtualnie przetransportować
słynnego fizyka i kosmologa Stephena Hawkinga
w postaci hologramu do opery w Sydney, gdzie
pan Hawking miał wygłosić gościnny wykład.
Ann Mossop, dyrektor działu wykładów i koncepcji
w operze w Sydney, opisała wykład jako pierwsze
takie przedsięwzięcie technologiczne
zrealizowane w Australii.
Pomysł wspierania innowacji nie jest dla nas
niczym nowym. Wysiłki badawczo-rozwojowe
firmy Cisco przekraczają granice technologii
i współpracy. Wiążą się z tym niesamowite
możliwości inspirowania przełomowych osiągnięć,
które pomogą ukształtować przyszłość współpracy
i pozwolą ludziom kontaktować się w zupełne
nowy sposób.

Rozdział 4: Najlepsze rozwiązania do współpracy dziś i w przyszłości

18

Dowiedz się, jak usługa Cisco
Spark może pomóc Ci ułatwić
pracę zespołową.
Wypróbuj już dzisiaj usługę Spark
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