Arbetsplatser
som fungerar.
Morgondagens idéer föds
i dagens samarbetsutrymmen.

”Om byggnaden inte uppmuntrar till samarbete
förlorar man mycket innovation och den magi
som uppkommer genom att man av en ren
tillfällighet kommer på en idé.”
– Steve Jobs

Den tid då man stämplade in
och zonade ut är förbi.

50 %
50 % av anställda från både Generation X och
millenniegenerationen ser sig själva som tillgängliga
dygnet runt, hela veckan.

Kontor är inte produktivitetsfabriker längre – de
är samarbetscentrum där enskilda personer och
grupper kan utveckla sina bästa idéer. Det innebär
att det krävs en helt ny strategi när man planerar
ett kontor, och det handlar inte bara om att använda
estetik och spännande leksaker för att locka till sig
den bästa kompetensen (även om det också ingår).
Framgångsrika kontor är funktionella verktyg som för
samman teknik och människor så att de kan göra sitt
allra bästa. Cisco® samverkansverktyg för samman
människor för att påskynda beslutsprocessen och
hjälpa er att förverkliga era mest innovativa idéer
medan ni skär ner på driftslöseri. Implementera Ciscos
samverkansverktyg på er arbetsplats och skapa en
arbetsplats som fungerar.

Det handlar inte om när man
arbetar, utan hur man arbetar.

Design för samverkan.

Förbered inför framtiden.

Aktivera talang.

Undvik båset.

Fler mobila anställda innebär fler
tomma skrivbord. Till och med när
anställda kommer in till kontoret för
att använda mötesutrymmen måste
de ofta konkurrera om överbokade
konferensrum som är byggda för
10–15 personer, även om de flesta
möten vanligtvis inte har fler än
3–5 deltagare. Bortslösat utrymme
är bortslösade pengar. Att investera
i teknik som hjälper människor
att samarbeta utan att slösa på
utrymmet ger snabb avkastning
och besparingar.

Demografin förändras och
därför krävs det en ny strategi
för att locka till sig och behålla
den bästa kompetensen. För
potentiella medarbetare avslöjar
ert utrymme er kultur och hur
effektiva era samarbetsprocesser
är. För befintliga medarbetare
påverkare ert arbetsutrymme
trivseln, hur de interagerar med
varandra och deras förmåga till
innovation. Ett flexibelt utrymme
kan hjälpa bra medarbetare från alla
demografiska grupper att arbeta
tillsammans, och hjälpa er att
anpassa arbetsplatser efter framtida
förändringar.

Då mobilitet frigör personalen från
kontoret måste ni ändra de metoder
ni använder för att dela kunskap
och bygga personalfärdigheter.
Detta är inte bara en utrymmesoch designutmaning – de kostnader
i tid och resurser som krävs för
att sammanföra en stor grupp
människor är inte rimliga. Med
hjälp av samverkansteknik kan ni
utbilda nyanställda. Vissa kan delta
i realtid var de än befinner sig och
andra kan se inspelningarna när det
passar dem.

Organisationer ber ständigt
anställda att ”tänka utanför
ramarna”. Men på många kontor
tvingas anställda att göra det
medan de sitter inom just ramar.
Om ert mål verkligen är innovation
och ert företag vill bryta gamla
mönster måste ni skapa en miljö
där idéer kan ta form. Bra design
och rätt teknik för människor
samman på sätt som inspirerar till
kreativitet och åtgärder.

Tekniken bakom designen.
Omgivningen spelar roll. Det är därför
investeringar i smarta utrymmen som är
byggda runt tekniska lösningar skapar
en naturlig ökning av produktivitet och
samarbete. Oavsett hur ert utrymme ser
ut kan rätt idéer komma från medarbetare
vid rätt tid när pålitlig teknik, som Ciscos
samarbetsverktyg, utgör en del av miljön.

DESIGNER: O+A

”O+A ville bygga utrymmet på samma sätt som
Cisco Meraki bygger sina produkter – med fokus
på enkelhet och smidig användning.”
– O+A

Ge människor teknik som gör det
möjligt för dem att samarbeta oavsett
om de befinner sig på var sin sida av
rummet eller världen.

CISCO DX80 ENDPOINTS

Utrymme för samtal.
Designern bakom Disqus är även deras
kontors- och driftchef. Hon förstår hur
människorna på hennes konto arbetar,
och det är därför varje del av designen
uppmuntrar dem att samarbeta.

Cisco TelePresence® SX10 Quick Set
kan omvandla vilket rum som helst
med en skärm till ett högpresterande
samarbetsutrymme.

CISCO TelePresence SX10

”Efter att vi tillgodosett det
trängande behovet av ett
större utrymme gjorde vi väl
genomtänkta designval som
återspeglar Disqus kultur: vårt
kontor är färgrikt, trivsamt och
samarbetsvänligt. Vi fortsätter
att arbeta med inredningen
för att göra vårt kontor till
den bästa platsen för oss
att utföra vårt arbete – från
stående skrivbord och intuitiv
konferensteknik till rätt balans
mellan arbetsutrymmen
för enskilda personer och
grupper. Disqus handlar
om att uppmuntra till bra
diskussioner, och vi vill att vårt
kontor ska uttrycka det med
gott om utrymmen för samtal
och intressanta detaljer som
visar vilka vi är.”
– Ann Mony, kontors- och driftchef
(och designer), Disqus
DESIGNER: ANN MONY

”På universitetet säger inte läraren,
’Jobba med det här projektet från kl.
9–17 på biblioteket’. Man får istället
en uppgift och en deadline, och
man bestämmer själv hur man utför
uppgiften. Vi hade samma vision
för Cisco.”
– Dolly Woo, arbetsplatsstrateg på Cisco

Människors arbetssätt.
Banbrytande idéer kan dyka upp när och var
som helst. Se till att era anställda och team kan
få saker gjorda oavsett om de är hemma, på
kontoret eller på resande fot. Avståndet spelar
inte längre någon roll.

DESIGNER: PENSON

CISCO DX80 ENDPOINT

”Vi har byggt en plats där
människor uppmuntras
att göra det de gör bäst –
lösa affärsutmaningar
på effektiva och
uppfinningsrika sätt. Vi är
mindre intresserade av
var idéerna kommer från,
så länge de fungerar.”
– Commerce House

Teknik kan ta er längre.
Tänk om era planeringsmöten inte var begränsade
till deltagarna i rummet? Ciscos samarbetsverktyg
utvidgar alla utrymmen och gör dem mer
produktiva.

DESIGNER: PERKINS+WILL

”Tänk dig att komma in i ett rum som känner igen dig
genom din mobila enhet, konfigurerar rummet enligt
den belysning och temperatur du tidigare ställt in,
tar fram din information från molnet – det är där dina
data kommer att lagras i framtiden – och gör det
möjligt för dig att börja samarbeta med andra.”
– Brian McCourt, försäljningschef för arkitektprodukter, Steelcase

CISCO TelePresence MX200 Endpoint

Cisco TelePresence MX-serien
omvandlar mötesrum till en
videosamarbetshubb. Dela skärmar,
dela idéer och dela arbete på ett
sätt som ökar produktiviteten och
uppmuntrar till innovation. De är
dessutom så noggrant designade att
de är snygga från alla vinklar.

DESIGNER: ROBERT FORRESTER
FOTO MED TILLSTÅND AV STEELCASE INC.

”Vi är öppna, passionerade, transparenta,
lättillgängliga och mycket samarbetsvänliga.”
– Greg Strickland, VP för ekonomi och drift, Box

Maximera ert utrymme med flexibla
arbetsutrymmen som kan användas
som individuella arbetsplatser eller
samlingsutrymmen där människor från olika
avdelningar kan samarbeta.

DESIGNER: FENNIE+MEHL

”Hur ska vi upprätthålla
en fantastisk kultur,
en kultur som hjälper
oss att behålla vår tionde
medarbetare lika lätt
som den hjälper oss
att anställa vår tusende
medarbetare?”
– Aaron Levie, VD och grundare, Box

DESIGNER: FENNIE+MEHL

Skapa en miljö där människor, utrymme och
teknik kan komma samman.
Låt anställda vara med i designprocessen. De kan tala
om för er hur de verkligen arbetar och avslöja dolda sätt
att öka produktiviteten. Google låter till exempel anställda
designa sina egna arbetsutrymmen så att de känner att
deras arbetsplats och arbete verkligen är deras.

Människor.

Utrymme.

Teknik.

Att designa för samarbete kräver medveten ansträngning.
När Steve Jobs tog över som VD på Pixar avskaffade han
deras gamla sätt att separera de anställda med disciplin,
och sa: ”Om byggnaden inte uppmuntrar till samarbete
förlorar man mycket innovation och den magi som
uppkommer genom att man av en ren tillfällighet kommer
på en lösning eller idé.”

Ny teknik ändrar sättet människor delar idéer och utför
uppgifter på. Hemligheten är att använda teknik som
skapar en smidig samarbetsupplevelse. Rowan Trollope
på Cisco säger, ”Vi är övertygade om att upplevelsen
kommer först. Vem som helst kan bygga en billig lösning,
men det är inte alla som kan bygga en billig lösning och
ha en fantastiskt upplevelse.”

Fantastiska saker händer när väldesignade
utrymmen väcks till liv av Ciscos
samarbetslösningar.
Öppna arbetsstationer där anställda kan
ansluta till sin personliga profil på en delad
Cisco DX80-enhet och få åtkomst till
videokonferenser i HD, produktivitetsprogram
och smarta tjänster.

Tysta rum med videomöjligheter där anställda
kan föra privata samtal ansikte mot ansikte med
kunder eller chefer på andra platser genom en
Cisco DX70-enhet.

Små rum där en Cisco TelePresence SX10
Endpoint kan omvandla en väggmonterad
skärm till ett videokonferensrum
av företagskvalitet för alla typer av
samarbetssessioner.

Samarbetsvänliga konferensrum där en
Cisco MX Series Endpoint skapar en fantastisk
flerpartsupplevelse och utvidgar utrymmet för att
föra samma hela team ansikte mot ansikte, även
om de befinner sig på olika kontinenter.

Verktyg som hjälper er att lyckas.
Ciscos Project Workplace

Tänk om vad gäller samarbete:
Ger alla en fantastisk upplevelse.

Se hur samarbetslösningar från Cisco blåser nytt liv
i verkliga arbetsmiljöer. Project Workplace hjälper er att
föreställa er organisationen på nya sätt.

Se hur Cisco kan leverera lösningar och upplevelser som
förbättrar samverkan på er arbetsplats.

Utforska möjligheterna

Läs mer

