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Günümüzün küresel ekonomisinde, yenilik büyük 

önem kazandı. Ekiplerin hızlı ve yoğun bir şekilde 

yenilik yaratabilmesi için sorunsuz bir şekilde iletişim 

kurabilmeleri ve yakın işbirliği içerisinde olmaları gerekir. 

İletişimsizlik, yanlış anlama ve yanlış yorumlama sadece 

pahalı hatalara, dar boğaza girmiş iş süreçlerine ve 

piyasadaki aksamalara neden olur. Tüm bu sorulardan 

kaçınmak mümkündür.

GİRİŞ



Düşük maliyetli ancak yüksek kaliteli teknoloji ile rekabet 
gücü yüksek bir iş ortamının bir araya gelmesi, enformasyon 
alanında çalışanlar ve karar alıcılar için video işbirliğini 
tercih edilen bir kanal haline getiriyor. Nispeten düşük 
maliyetli teknoloji kullanılabilmesi—yüksek kaliteli video 

konferans ekipmanları, yüksek bant genişliği ağları ve kolay kullanımlı 
uygulamalar ve araçlar da dahil olmak üzere—video işbirliğini bugünün iş 
gücünün ulaşabileceği bir konuma getiriyor. Bunun, yenilik ve verimlilik 
üzerindeki etkisi—müşteri hizmetlerinden problem çözmeye kadar uzanan 
önemli iş süreçlerinin yanı sıra—sadece bir başlangıç. 

Video iletişimleri ve video konferans yıllardır kurumsal yaşamın bir 
parçasıydı. Çoktan yöneticilerin konferans salonlarının temel öğelerinden 
biri haline gelmişti ve pek çok büyük şirket özel etkinlikler ve sunumlar 
için şirkete ait veya dışarıdan sözleşmeli olarak temin edilen video iletişim 
sistemleri kullanmaya başladı. Şimdi, kolay kullanımlı teknolojisi ve uygun 
fiyatlı seçenekleri sayesinde pek çok çalışan—yöneticilerden kurumsal 
eğitmenlere, müşteri hizmetleri temsilcilerine, satış temsilcilerine 
ve uzaktan çalışanlara kadar—video iletişimi ve işbirliğinin gücünü 
keşfediyor. 

Pek çok iletişim aslında sözsüz olduğundan, video işbirliği şirketlerin 
uzun süredir karşı karşıya olduğu bir boşluğu dolduruyor. Video 
yöneticilerin, fikir işçilerinin, satış temsilcilerinin ve müşteri hizmetleri 
çalışanlarının projeler veya işler dahilinde paylaşılan bilgileri daha iyi 
iletmelerini ve anlamalarını sağlıyor. Sonuç olarak, yeni fikirler daha çabuk 
uygulamaya sokuluyor ve oldukça kaliteli ve müşterinin de fikrini içerecek 
şekilde daha hızlı geri dönüş alınıyor. 

Yüz yüze etkileşim sağlayan video iletişimi, sadece sesi ileten telefon 
görüşmeleri ile iş ilişkileri kurulması açısından büyük önem taşıyan bizzat 
kişisel görüşmeler arasında “orta konumda” yer alıyor, diyor Dr. Jeffrey 
Polzer, UPS Vakfı İnsan Kaynakları Yönetimi Profesörü, Harvard İşletme 
Okulu. “Video insanların aldığı bilgi miktarına fazladan bir boyut katar” 
diyor. “Video, sağladığı yüz yüze iletişim imkanıyla, insanların sözlü 
olmayan mesajları okumalarına ve samimiyet duygusu kazanmalarına 
yardımcı oluyor.”

Wainhouse Research tarafından 
1007 yönetici ile yapılan bir 

anket, yöneticilerin neredeyse 
beşte dördünün (%78) online 

videonun iş görüşmeleri 
yürütmek için etkili bir araç 

olduğunu söylediğini 
göstermektedir. 

%78

Cisco ve Redshift Research 
tarafından kısa süre önce  

1300 genç yönetici ile yapılan 
bir ankete göre, katılımcıların 

%87'si videonun şirket için 
önemli ve pozitif etkisi 

olduğuna inanıyor. 

%87
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 1 İş yerinde Video Kullanımı Konusunda yönetici görüşleri, Steve Vonder haar, Wainhouse Araştırması, Aralık 2013. 
http://cp.wainhouse.com/content/executive-visions-video-workplace
 2 “Cisco Küresel Araştırması gelecek Vadeden yöneticilerinin Çoğunun İş yerinde Video Kullanımının  
gelecekte Çok Artacağını Düşündüğünü gösterdi,” Cisco yeni Sayı, Ağustos 2013. 
http://newsroom.cisco.com/release/1233239/Cisco-global-Survey-reveals-that-the-Majority-of-Aspiring- 
Executives-See-a-Big-Future-for-Video-in-the-Workplace

“Video, sağladığı yüz yüze 
iletişim imkanıyla, insanların sözlü 
olmayan mesajları okumalarına 
ve samimiyet duygusu 
kazanmalarına yardımcı oluyor.”

Dr. Jeffrey Polzer
UpS Vakfı profesörü,  
İnsan Kaynakları yönetimi  
harvard İşletme okulu

Video, şimdiden pek çok mevcut ve girişken çalışan ve yönetici 
tarafından tercih edilen bir ortam halini aldı. Wainhouse Research 
tarafından 1007 yönetici ile yapılan bir anket, yöneticilerin neredeyse beşte 
dördünün (%78) online videonun iş görüşmeleri yürütmek için etkili bir araç 
olduğunu söylediğini göstermektedir. Ayrıca, Cisco ve Redshift Research 
tarafından kısa süre önce 1300 genç yönetici ile yapılan bir ankete göre, 
katılımcıların %87'si videonun evden çalışanların deneyimini artırmaktan, 
seyahat masraflarını azaltmaya ve hatta en iyi yetenekleri çekmeye varan 
avantajlarıyla şirket için önemli ve pozitif etkisi olduğuna inanıyor.1 

Video işbirliği sadece çalışanlar arasındaki iletişimleri artırmakla 
kalmaz aynı zamanda gerçek zamanlı müşteri hizmeti sunma, online eğitim 
ve bir araya gelme sorununu çözme gibi imkanlarıyla kritik iş süreçlerinin 
kolayca atlatılmasına yardımcı olur. Cisco anketine katılan yöneticilerin 
%60'ı, video iletişiminin kariyerleri ve işleri açısından önemli olduğunu 
dile getiriyor; görsel sembolleri okuyabilme, seyahat etmeden “orada 
olabilme” ve içeriği gerçek zamanlı olarak paylaşabilme gibi imkanlarla 
sistemin faydalarının şimdiden hissedilmeye başlandığını ifade ediyor.2 
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Video işbirliği tüm sektörler için 

daha üst seviyede etkileşim ve 

daha fazla yenilik gibi fırsatların 

kapılarını açıyor. Herkes için fayda 

sunuyor. Örneğin, sağlık alanında, 

video kurumların müşterileriyle ve 

çalışanlarıyla etkileşimini büyük oranda 

etkiledi. Geçen yıllarda, Amerika'da 

bir dizi hastane kendilerine tercüme 

ve psikiyatrik destek gibi hizmetler 

sunabilecek video ve sesli görüşme merkezlerine üye oldu. 

Süreç dahilinde video işbirliği, gerçekleştirilen işlerin sonuçlarını 

etkiliyor, iş süreçlerini değiştiriyor ve sağlık kurumlarının daha 

önce görmedikleri kadar kapsamlı, düşük maliyetli ve verimli 

hizmetler almalarını sağlıyor.

ENDÜSTRİYEL YENİLİKLER: 
SAĞLıKLı ETKİLEŞİMLER
VE BİRLEŞMİŞ EKİPLER 
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Örneğin Sağlık Kurumları Tercüme Ağı (HCIN), sağlık 
kurumlarının video üzerinden tercüme hizmeti almasını ve 
ihtiyaç duyduğunda gerek kendi bünyesinde gerekse başka 
hastanelerde çalışan hekimlerle iletişim kurabilmesini sağlar. 
“Bu sanal dağıtımlı bir video-ve-sesli çağrı merkezidir. Bir 

hastanede bir, başka bir hastanede iki bir diğerine ise 10 tercümanımız 
olması mümkün,” diyor 45 sağlık kuruluşuna video konferans hizmeti 
sunan Paras and Associates şirketinin başkanı Melinda Paras. “Coğrafi 
konumun önemi yok—farklı dillerde hizmet veren tüm bu tercümanlar 
istenildiği zaman son kullanıcının yanında oluyor,” diye ekliyor. Sistem ilk 
olarak California'da kuruldu ve şimdi ülkenin dört bir yanındaki hastanelere 
bağlı tercüman ve hekimler arasında bağlantı kuruyor.

Dünya çapında lider konumda olan hizmet sağlayıcısı şirketler de 
gerçekleştirdikleri video işbirliği çalışmalarının etkileyici sonuçlarını 
görüyor. Lider bir mühendislik, mimarlık ve çevre danışmanlık şirketi olan 
GHD'de video iletişimi ve işbirliği sistemi beş kıtadan 5500 çalışanı bir 
araya getiriyor. Şirketin tek bir resmi merkezi yok. 

Şirket beyin gücünü ve yetenekleri bir araya getirmeyi “Tek GHD.” 
olarak adlandırıyor. Geçmişte, işbirliği kurabilmek “pek çok telefon 
görüşmesi ve oldukça yoğun uçak seyahati anlamına geliyordu,” diyor GHD 
İletişim Baş Sorumlusu Elizabeth Harper. Şirket ofis sayısı 100'ü aşacak 
şekilde büyüdüğünde ve işlerine yeni uygulamalar dahil edince iletişim 
halinde olmak çok daha önemli ve pahalı bir hale geldi. Harper, GHD 
çalışanlarına çeşitli araçlar —web-tabanlı video konferanstan konferans 
odası kurulumlarına kadar—sunuyor ve böylece ”seyahat masraflarını 
azaltıyor ve çalışanlara daha anlamlı işler yapmaları için daha fazla zaman 
temin ederek toplam verimliliği artırıyor.” diyerek durumu açıklıyor. 
Bu sayede oldukça fazla seyahat eden karar alıcılar dünyanın neresinde 
olurlarsa olsunlar yüz yüze görüşebiliyorlar. 

Lider bir mühendislik, 
mimarlık ve çevre 

danışmanlık şirketi olan 
GHD'de video iletişimi ve 

işbirliği sistemi beş kıtadan 
5500 çalışanı bir araya 

getiriyor. 

5500



Copyright © 2014 Forbes InsIghts | 9

Geçen yıllarda, Amerika'da bir dizi hastane 

kendilerine tercüme ve psikiyatri desteği 

gibi hizmetler sunabilecek video ve sesli 

görüşme, merkezlerine üye oldu.
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Perakendeciler ve finansman şirketleri müşterileri ile iletişim 

kurmak için video iletişimini kullanıyor. Üreticiler görsel iletişim 

sayesinde üretimle ilgili sorunlarını çok daha hızlı ve doğru bir 

şekilde çözüyor. Video, ortaklar ve müşteriler arasında iletişim 

kanalları açarak yeni tedarik zincirleri oluşturuyor. 

KURUMSAL AVANTAjLAR: 
ŞİRKETLER İÇİN FAYDA 
SAĞLAYABİLECEKLERİ 
8 TAKTİK
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 3 “Video konferans sistemi ticari işbirliği bakımından neden çok önemlidir” gigaom, ocak 2014,  
http://research.gigaom.com/report/why-videoconferencing-is-critical-to-business-collaboration/

1. seyahat giderlerini azaltın. 
Şirketlere yönelik güvenilir ve kullanımı kolay video konferans sistemi ile 
kullanıcılar uzaktaki meslektaşları ve müşterileri ile seyahat giderlerine 
maruz kalmaksızın yüz yüze görüşebilir ve daha sık iletişim kurabilir. 
Seyahat giderlerinin azaltılması video işbirliğinin sağladığı avantajlardan 
sadece ilki, bu sistem ile sunulan diğer avantajlar aşağıda ayrıntılı bir 
şekilde yer alıyor. 

2. Verimliliği artırın. 
Video işbirliği, iş akışında önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Gerçek 
zamanlı bağlantı kurabilmek ve etkileşim içinde olabilmek, bir sürü e-posta 
arasında gidip gelme veya yetişilemeyen çağrılarla uğraşma gibi sorunlara 
karşı katılımcılara problemleri tam vaktinde çözme veya gündemdeki yeni 
programları uygulamaya koyma imkanı verir. Karşılıklı fikir alış verişinde 
bulunma ve karşıdaki kişinin tepkilerini daha iyi okuyabilme aynı zamanda 
yanlış yorumlama veya yanlış anlama riskini azaltır ve böylece daha doğru 
kararlar alınmasını sağlar. Uzaktan çalışma imkanı sağlayan video işbirliği 
aynı zamanda çalışanlar için seyahat stresini ve zaman kaybını azalttığından 
verimliliği de artırır. Ayrıca video işbirliği günümüzde sayıları gittikçe 
artan uzaktan çalışanlar için de verimliliği artırıcı bir unsurdur. Yakın 
zamanda GigaOm tarafından sunulan bir araştırma raporuna göre uzaktan 
çalışanların %87'si video konferansı kullanırken kendilerini birlikte 
çalıştıkları takıma ve işlerine daha bağlı hissediyor.3 

Geniş ölçüde düşük maliyetle sunulan teknoloji ve sezgisel, 
kullanımı kolay arayüzler sayesinde şirketlerin çeşitli 
konumlarında görev alan çalışanlar herhangi bir sorun 
yaşamadan hızlı bir şekilde erişim imkanı yakalayabiliyor. 
Etkileşimin niteliği—yüz yüze, telefon üzerinden, e-posta 

veya video aracılığıyla olması fark etmeksizin—içinde bulunulan anın 
koşullarına göre şekillenir. Ancak güvenilir ve etkili bir video imkanının 
olması, bu denklemi değiştirebilir. Paras bu konuda şunları söylüyor: 
“Güvenli bir video ağı için yatırım yaptığınızda, herkes bunun başka ne 
gibi amaçlarla kullanılabileceğini merak etmeye başlar”. 

Aşağıda video işbirliği            ile elde edilecek avantajlar yer alıyor:8 
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GHD, bir projenin gerektirmesi durumunda müşteriler ve ortaklar için 
katılımı kolaylaştırmak suretiyle dışarıdan işbirliği imkanlarını genişletiyor. 
Çalışanlar bu sayede tek bir ofis ortamına bağlı kalmadan esnek çalışma 
saatleri ile çalışabiliyor ve farklı saat dilimlerinde toplantılara katılabiliyor. 
Firmanın video iletişim araçlarının “şirketin Bilgi Teknolojisine bakış 
açısını önemli ölçüde değiştirdiğini sonuç olarak da müşterilere sunulan 
proje kalitesini artırdığını ve teslimat sürelerini büyük ölçüde kısalttığını” 
belirten Harper “İşbirliği konusunda herkese eşit fırsatların sunulması 
çalışanların verimliliğini artırıyor” diyor.

3. İşletme genelinde iletişimi artırın. 
Video işbirliği, liderlere ve yöneticilere şirketleri ile ilgili vizyonlarını tüm 
birim ve departmanlarıyla paylaşmaları, yeni değer ya da önceliklerini 
ifade etmeleri veya zor zamanlarda onay ve destek sunmaları konusunda 
yardımcı olur. Yüz yüze iletişim yöneticiler için önemlidir—Economist 
Intelligence Unit tarafından yapılan bir ankete göre yöneticilerin %75'i, 
yüz yüze iletişimin, ticari faaliyetlerin sonucunu diğer iletişim formlarına 
göre daha fazla etkilediğini ve bu nedenle ticari başarı bakımından çok 
önemli olduğunu düşünüyor.4 Polzer ise ticarette oldukça yayılmış bir 
işletme yapısının geçerli olduğu günümüz koşullarında “herkesi bir 
salonda toplayamazsınız” diyor. Video aynı zamanda ortaklar, müşteriler 
ve hissedarlarla kurulan üst düzey ilişkileri güçlendirmek için işletme 
dışındaki iletişimi artırır. 

4 yüz yüze İletişimin gücü: yüz yüze İşbirliğinin ticari Değeri, Economist intelligence Unit, 2012. 
http://www.cisco.com/web/iN/assets/pdfs/45808_Economist_wp1c_hr.pdf

Economist Intelligence Unit 
tarafından yapılan bir ankete 
göre yöneticilerin %75'i yüz 

yüze iletişimin, ticari 
faaliyetlerin sonucunu diğer 
iletişim formlarına göre daha 

fazla etkilediğini ve bu nedenle 
ticari başarı bakımından çok 
önemli olduğunu düşünüyor. 

%75

“İşbirliği konusunda herkese eşit 
fırsatların sunulması çalışanların 
verimliliğini artırıyor.” 

Elizabeth Harper 
Bilişim Baş Sorumlusu 
ghD
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5 Cio and Box, “İşbirliğinin yeni Dünyası” 2014: http://resources.idgenterprise.com/original/ASt-0120112_
BoxWpcons0712_FiNAL.pdf

4. Yenilik fırsatlarını artırın. 
Video işbirliği pazara yönelik yenilik ve başarıyı da artırır. İşle ilgili 
dokümanların geri dönüşünün hızlandırılması ve iletişim süresinin 
kısaltılması sayesinde, ürün geliştirme süresi %25 oranında veya haftada 
bir günden fazla olacak şekilde kısaltılabilir.5 Yenilik genellikle beyin 
fırtınası toplantıları sonucunda ortaya çıkar. Önde gelen bazı yenilikçi 
şirketler, katılımcılarının bir odaya girip ellerinde işe yarar bir çözümle 
çıktığı yoğun toplantıları teşvik eder. Katılımcılarda aynı “odada” çalışma 
hissini yaratan bir video imkanı sağlamak, yenilik üretmek üzere dünyanın 
dört bir yanındaki yetenek ve deneyimlere bu odanın kapılarını açıyor. 
Ayrıca bu video işbirliği yöntemini kendi işlerini daha iyi yapmanın bir 
yolu olarak gören çalışanlar, gelecekte pek çok beklenmedik yeniliğe imza 
atacaktır. Video, yeni fikirler ortaya koymak için gerekli zamanı yaratarak 
yeniliği destekler. 

GHD video işbirliği sistemi sayesinde çok daha kısa sürede farklı 
coğrafyalardan destek alarak pazara yenilik ve daha üst seviyede geliştirme 
becerilerini getirdi. Fencher, “İnsanlarımız bizim için rekabet üstünlüğü 
anlamına geliyor” diyor. “Güçlü takımlar oluşturup pazardaki konumumuzu 
geliştirebildik.”

İşle ilgili dokümanların geri 
dönüşünün hızlandırılması ve 
iletişim süresinin kısaltılması 

sayesinde, ürün geliştirme 
süresi %25 oranında veya 
haftada bir günden fazla 

olacak şekilde kısaltılabilir.

%25

Video işbirliği aynı zamanda şirketlerin 

müşterileri ile güçlü bağlar kurmalarına 

imkan veren yeni hizmet sunma modelleri 

sağlamak için kullandıkları bir araçtır.

http://resources.idgenterprise.com/original/AST-0120112_BoxWPcons0712_FINAL.pdf
http://resources.idgenterprise.com/original/AST-0120112_BoxWPcons0712_FINAL.pdf
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5. Yeni pazarlara açılarak yeni fırsatlar elde ettik. 
Cisco'nun yaptığı araştırma, şirketlerin %94'ünün her geçen gün daha 
fazla globalleşen pazarda videoyu dil bariyerlerini aşmanın bir yolu 
olarak gördüğünü ortaya koydu. Video işbirliği aynı zamanda şirketlerin 
müşterileri ile güçlü bağlar kurmalarına imkan veren yeni hizmet sunma 
modelleri sağlamak için kullandıkları bir araçtır. Video işbirliği vasıtasıyla 
sunulan gerçek zamanlı yüz yüze hizmetlerle pek çok endüstri için herhangi 
bir yer kritik bir konuma gelebilir ve daha fazla kişiselleştirilmiş hizmet 
sunmak için iş fırsatları ve rekabet avantajı sağlayabilir. HCIN, sunduğu 
isteğe bağlı çeviri imkanlarıyla ortaya çıkan yeni hizmet alanları için iyi bir 
örnektir. Paras, bu tür hizmetlerin iç pazarlarda da önemli bir rol oynadığını 
ifade ediyor. Paras sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Hastanelerde sınırlı 
seviyede İngilizce bilen hasta sayısı her geçen gün artıyor ve hastaneler 
bu hastaları çekmek için daha fazla rekabet ediyor”. “İyi ve kaliteli çeviri 
hizmeti sunanlar bu kesimden daha fazla kişinin tercih ettiği bir konum 
kazanıyor.”

Cisco'nun yaptığı araştırma, 
şirketlerin %94'ünün her geçen 

gün daha fazla globalleşen 
pazarda videoyu dil bariyerlerini 

aşmanın bir yolu olarak 
gördüğünü ortaya koydu. 

%94
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6. bilgi yönetimi ve eğitimini etkinleştirin. 
Video işbirliğinin sunduğu avantajlardan biri de toplantı, etkinlik veya 
örnek uygulamaların istenildiği zaman yeniden incelenmek üzere kaydedilip 
arşivlenebilmesidir. Kaydedilen toplantı ya da etkinlikler eğitim aracı 
olarak da kullanılabilir. “Şirketler video iletişimini toplantıları kaydetmek 
için kullanıyor” diyor Polzer. “Bu, toplantıya katılamayanların toplantıda 
neler olduğunu öğrenmesi bakımından yararlı—bir anlaşmazlığın olup 
olmadığını, alınan bir kararla ilgili kafa karıştırıcı bir durumun olup 
olmadığını, sonraki adımlardan veya ilgili konulardan kimin sorumlu 
olduğunu öğrenebiliyorlar.” Böylece genel anlamda toplantıda neler olup 
bittiğini gözlemleyebiliyor. “Aksi takdirde toplantıya katılmış olan birinden 
bilgi almanız gerekir ve bu da o kişinin bakış açısını yansıtır. Bir başkasına 
sorduğunuzda ise, o da farklı bir bakış açısı sunar.” Polzer, bu sözlerine bazı 
şirketlerin artık tüm toplantıları videoya kaydettiğini ve kayıtları online 
kütüphanelerde sakladığını ekliyor.

Video temelli öğrenme ve gelişme, çalışanların sürece daha fazla dahil 
olmalarını, şirket içi uyum ve işbirliğinin artmasını sağlar ve böylece daha 
fazla verimlilik ve daha yüksek seviyede sürdürülebilirlik elde edilir. Video 
iletişimi, özellikle karmaşık veya hızla değişen pazarlarda bilgi paylaşımı 
açısından çok daha hızlı bir paylaşım ortamı sunar. Forrester Research 
bir dakikalık video görüşmesinin yaklaşık 1.8 milyon yazılı sözcüğe 
karşılık geldiğini ileri sürüyor.6 Ayrıca çalışanlar daha karmaşık çalışma 
ortamlarında başarılı olabilmek için yeni becerilere ihtiyaç duyuyor. 
Aberdeen Group tarafından yapılan bir araştırma, video iletişimini etkin 
şekilde kullanan şirketlerde, 12 aylık dönemde personel değişim oranının 
%8 azaldığını ve çalışan verimliliğinin %4 arttığını gösteriyor. Sıradan 
bir şirkette yeni bir çalışanın verimli hale getirilmesi ortalama 6,5 hafta 
sürüyor ve çalışan başına düşen eğitim maliyeti 2500 ABD Dolarına 
karşılık geliyor. Ancak, video kullanan şirketler daha güçlü bir çalışan 
topluluğu oluşturmada avantajlar elde ediyor.7 

6 “twitter Üzerinden Markanızı tanıtmak için Brainshark Video Sunumlarını Kullanmanın 3 yolu” Sabrina Cote,  
Brainshark, haziran 2014.  
http://www.brainshark.com/ideas-Blog/2013/June/use-video-to-promote-your-brand-twitter.aspx
7 Video İşbirliğinin yatırım getirisi, Aberdeen group, 2011. http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/ 
collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf

Forrester Research bir 
dakikalık video görüşmesinin 

yaklaşık 1.8 milyon yazılı 
sözcüğe karşılık geldiğini 

ileri sürüyor.

1.8mil

http://www.brainshark.com/Ideas-Blog/2013/June/use-video-to-promote-your-brand-twitter.aspx
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/
collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/
collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
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Tipik bir bilgi yönetimi sisteminde içinde çok sayıda madde, resim 
veya şemaların olduğu PowerPoint dosyaları veya raporlar kullanılır, 
Polzer sözlerine şu şekilde devam ediyor. “Bunların yerine sistemde kayıtlı 
sunumların olduğunu hayal edin. Bu videolar bilgi aktarımı ve uzmanlık 
paylaşımı konusunda çok daha etkili olacaktır.” 

Harvard İşletme Okulu, durum çalışmalarında müfredatının temelini 
oluşturan video kayıtları kullanıyor, Polzer bununla ilgili şunları belirtiyor. 
“Durum çalışmalarını içeren dosyaların pek çoğunda şirketlerle ilgili yazılı 
açıklamalar yer alır. Ancak biz artık multimedya araçlarını içeren dosyalar 
oluşturuyor ve kullanıyoruz. Öğrenciler, sadece kişilerin konuşmalarından 
alıntıları okumakla kalmıyor aynı zamanda video aracılığıyla onları 
izleyebiliyor. Söz konusu kişiyi görebiliyor, nasıl konuştuğunu duyabiliyor 
ve konuşmacıların güvenilir veya ilham verici olup olmadığına kendisi 
karar verebiliyor.” Çok sayıda üniversite ve kolejde video tabanlı 
öğretimde videolar kullanılarak daha etkili ve çekici sanal sınıf ortamları 
oluşturuluyor. 
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İş ortamlarında videolar, resmi eğitim sunma, örnek uygulamaları 
paylaşma ve şirketle ilgili temel iletişimleri gerçekleştirmek için 
kullanılıyor. Bu video kaynakları her an erişim imkanı sunmanın yanı sıra 
herhangi bir konu veya konuşmacının kolayca bulunmasına imkan sağlıyor. 
Bu sayede şirket içerisinde bilgi edinme ve öğrenme daha kolay erişilir bir 
hal alıyor.

Kısa bir süre önce Kaltura, Inc. tarafından 300 kurumundan 550 eğitimci 
ile yapılan bir araştırmaya göre eğitimcilerin %90'ı videonun öğrenme 
deneyimini geliştirdiğine ve basit video araçlarının bile önemli etkiler 
yarattığına inandıklarını söylüyor. Video insanların öğrenme şekillerini 
değiştirir, katılımı artırır ve öğrenme sürecinin sonuçlarını etkiler.8 

7. Müşteri hizmetlerini güçlendirin. 
Video, müşterilerle çalışmak ve onların beklentilerine daha hızlı cevap 
verebilmek için etkili bir araç olabilir. Dünyanın dört bir yanında 
müşterilerle yüz yüze iletişim kurabilme becerisi benzersiz bağlantılar 
kurulmasını sağlar. Accenture tarafından kısa bir süre önce gerçekleştirilen 
bir araştırma, müşterilerin bir hizmet sağlayıcısı ile çalışmaya devam 
etmeleri veya başka bir sağlayıcıyı tercih etmelerinin temel nedeninin 
müşteri hizmetleri olduğunu açığa çıkarmıştır.9 “Müşteri olarak karşınızda 
yüzünü görebileceğiniz biri olduğunda onun beden dilini okuyabilir, sağlam 
ve güvene dayalı bir iletişim kurabilir ve sorununuzla gerçekten ilgilenip 
ilgilenmediğini anlayabilirsiniz; bu da her şeyi farklı kılar” diyor Polzer. 
American Express gibi önde gelen pek çok şirket, müşterilerinin video 
işbirliği aracılığıyla müşteri temsilcileri ile iletişim kurabildiği uygulamalar 
sunuyor. Şirkete göre American Express video uygulaması kart üyesi 
müşterileri ile olan ilişkilerini güçlendirmek üzere tasarlanmıştır.10 

Video tabanlı tercüme hizmetleri, sağlık kuruluşlarının daha iyi hizmet 
verebilmesini sağlar—bu sayede hastalarla daha iyi iletişim kurulur ve 
daha başarılı ticari sonuçlar elde edilir. “Sadece sesli iletişimin çok sayıda 
kısıtlılığı vardır” diyor Paras. İngilizce konuşmayan birinin acil servise 
gitmesi durumunda hastanın doktorun talimatlarını anlayıp anlamaması 

8 Video’nun Eğitim 2014 raporundaki Konumu, Kaltura inc., 2014. http://site.kaltura.com/Education_Survey.html 
9 http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/pDF/Accenture-global-Consumer-pulse-research-Study-
2013-Key-Findings.pdf
10 Daha Kişiselleştirilmiş Müşteri hizmetleri Sunma, Leni Selvaggio, haziran 2014. 
http://blogs.cisco.com/financialservices/delivering-more-personalized-customer-service/

Bu çalışmada Aberdeen, 
video ile söz konusu 

uzmanlar sürece daha erken 
dahil edildiğinde satış 
döngüsünde %9'luk bir 

hızlanmanın elde edildiğini 
gözlemledi. 

%9

http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Global-Consumer-Pulse-Research-Study-2013-Key-Findings.pdf
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Global-Consumer-Pulse-Research-Study-2013-Key-Findings.pdf
http://blogs.cisco.com/financialservices/delivering-more-personalized-customer-service/
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karışıklığa yol açabilir. “Hasta, doktorun talimatlarını tam olarak 
anlamadığı veya uygulamadığı için 30 gün içerisinde yeniden hastaneye 
başvurursa bu durumda hastanın sağlığı riske girer ve bu nedenle hastane 
cezalandırılır—oysa burada iyi bir iletişimle önlenebilecek bir iletişimsizlik 
söz konusudur” diyor Paras. “Video sayesinde tercüman aynı kültürden 
geldiği, jest ve mimiklerini izleyebildiği hastanın ne ifade ettiğini tam 
olarak anlayabilir.”

8. Video destekli satış süreçleri, uzaktan uzmanlık ve satış 
hunisi hızlandırma oranları. 
Bu çalışmada Aberdeen, video ile söz konusu uzmanlar sürece daha erken 
dahil edildiğinde satış döngüsünde %9'luk bir hızlanmanın elde edildiğini 
gözlemledi. Aberdeen'in 380 işletme ile gerçekleştirdiği araştırmaya 
göre “Bu video destekli şirketten şirkete satış çalışanları, video işbirliği 
ile iletişim kurdukları ilişkilerin ortalama %20'sini, ortalama anlaşma 
büyüklüğünün yarım milyon doların üzerinde olduğu bir satış hunisine 
taşımayı başardı.”11 

11 Video İşbirliğinin yatırım getirisi, Aberdeen group, 2011.  
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/
roi_of_video_collaboration.pdf

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
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Video işbirliğinin iki modu vardır: taraflar arasında 

gerçek zamanlı etkileşim sağlayan canlı toplantılar ve bu 

etkileşimlerin arşivlenebilen ve talep edilebilen kayıtları. 

Video işbirliğini uygulamaya koymak ve geliştirmek için 

aşağıdaki adımların atılması gerekir:

VİDEO İŞBİRLİĞİNE  
GEÇMEK İÇİN  
TAVSİYELER
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İşe dahil edin. 
Güçlü sanal ekipler kurmak, bilgi paylaşmak ve müşteriler ile ortakları sürece 
dahil etmek için çalışanların video iletişimi kurmalarını destekleyin. Ekipten 
bir şeyler öğrenin—genellikle en yenilikçi fikirler ve uygulamalar kullanıcılar 
videoyu daha sık kullandıklarında ortaya çıkar. Polzer, hem sözlü hem de sözlü 
olmayan iletişim unsurlarını içeren iyi düzenlenmiş bir mesajın etkin bir şekilde 
dağıtılmasıyla, “mesajın içeriğinin gerçekten güçlü olabileceğini,” söylüyor. 

Kullanım durumları departmandan departmana farklılık gösterir. Kurumlarda 
veya süreçlerde videoların çözüm sunabileceği sorunlu noktalar nelerdir? IT dahil 
olmak üzere şirketin önemli departmanlarında video ortamını destekleyecek 
kurulum mevcut mu? Cep telefonları bu yeni ortama uyum sağlayacak mı? 

Nihayetinde, elde edilen sonuçlar doğrudan kar hanesine yazılır ve hatta bazı 
endüstrilerde devrim yaratabilir. Paras'ın HCIN uygulaması, hastanelerin telefonla 
aldıkları tercüme hizmetinden daha ucuza hizmet almasını sağlıyor ve Paras 
konuyla ilgili şunları ekliyor. “Böylece daha ucuza daha yüksek kalitede hizmet 
alabiliyorsunuz—bu, sağlık alanında elde edilebilecek nadir bir başarıdır.”

En yüksek video kalitesini garantileyin. 
Video kalitesi çok düşük ise,katılımcıların aktarmaya çalıştığı mesajlar 
olumsuz etki yaratabilir. Polzer konuya ilişkin olarak şunları söylüyor, 
“Ancak problem şu ki, video kalitesi önemli ölçüde değişebilir”. “Kalitesiz 
bir video, iletişimi gerçekten olumsuz yönde etkileyebilir. Küçük bir zaman 
gecikmesi veya parazit konuşmayı gerçekten bozabilir ve farkında olmadan 
bile olsa karşıdaki kişide boşa vakit kaybediyormuş hissi yaratabilir.”

Kullanımı kolay video işbirliği çözümleri seçin. 
Geçmişte, iş sektöründeki karar mercileri bu teknolojiyi uygulamaya koymanın 
ve bu şekilde toplantılar yapmanın karmaşık olduğunu düşündüklerinden 
genellikle videolu iletişim sistemini erteliyordu. Önceden, “başka bir şirketi 
videolu aramak için mühendislerin sistemi önceden test etmesi gerekiyordu,” 
diyor Paras. “IT personeli heyecanlanıyordu. ‘Bu görüşmeyi nasıl yapabiliriz? 
Siz hangi protokolleri kullanıyorsunuz, biz hangi protokolleri kullanıyoruz?’”

Yeni nesil araçlar, platformlar ve servisler video iletişiminin önemli 
uygulamalara, eğitim kaynaklarına, proje yönetimine, müşteri hizmetlerine 
ve web uygulamalarına kolayca entegre olmasını sağladı. Konuyla ilgili 
bir uzmanla veya bir ekip üyesi ile iletişim kurmak üzere video işbirliği 
gerçekleştirmenin bir tıklama kadar kolay olması işle ilgili konularda daha 
hızlı sonuç alınmasını ve organizasyon kültürünün genişlemesini sağlıyor.

Örneğin, HCIN dahilinde, sisteme katılan tüm hastanelerin acil 
servislerindeki muayene bölümlerinde video konsolları yer alıyor ve bunlar 
aracılığıyla çalışanlar istedikleri dildeki tercümana bir tuşla ulaşabiliyor. 
“Bu bölümler birbirlerini rutin bir şekilde, günde onlarca kez yanlarında 
bir mühendis olmadan ve herhangi bir test işlemi gerçekleştirmeden arıyor,” 
diyor Paras. “Sadece bir düğmeye basın, bir tercüman isteyin ve sistem sizi 
network dahilinde uygun yere yönlendirsin.”

1

2

3 

atılacak adımlar:3 
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“Kalitesiz bir video, iletişimi gerçekten 
olumsuz yönde etkileyebilir.”

Dr. Jeffrey Polzer
UpS Vakfı profesörü,  
İnsan Kaynakları yönetimi  
harvard İşletme okulu
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SONUÇ
Video, tüm endüstrilerde ve büyük küçük fark etmez tüm şirketlerde iletişim ve 

işbirliğini harekete geçirir. Bu, sadece yol masraflarını azaltmak veya tamamen 

ortadan kaldırmakla kalmaz aynı zamanda, ticari büyüme adına yeni kapılar 

açar, pazara girişi hızlandırır, verimliliği artırır ve yeniliği hızlandırır. Video, yüz 

yüze iletişimi tekrar bir gerçeklik haline getirir—iş ilişkileri kurmanın güçlü bir 

yolu. Kritik zamanlarda insanları bir araya getirmek kurumların temel kaynağının: 

insanın değerini artırmak ve takdir etmek açısından büyük önem taşır. 

Video, sanal ekipleri ve karmaşık ortamları birbirine bağlayan yeni çalışma 

yöntemlerini teşvik eder. Şirketler insan kaynaklarını beyin fırtınası yapmak, 

yenilikler üretmek, güçlü ilişkiler kurmak, fikirlerini ve bilgi birikimlerini 

paylaşmak, görüşmeler yapmak ve birbirlerini etkilemek üzere bir araya getirirse 

çığır açan sonuçlar ortaya çıkar.
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