Один день
із життя сучасного
працівника

15

55

пропущених обідів
щомісяця

рукостискань на тиждень
(плюс-мінус)

3

863

чашки кави щодня,
та хто ж їх рахує?

файлів PDF завантажує
на рік

Якщо в цій картині ви впізнали
свій робочий день, то наша
інформація саме для вас.
Технології Cisco® допомагають
навіть вкрай зайнятим
керівникам не тільки постійно
залишатися на зв’язку, але і
встигати завершити всі справи
протягом дня.

Відслідковуйте
за допомогою Cisco
Spark, що зробила
за ніч команда,
яка працювала
на протилежному
боці Землі.

19

електронних листів
отримує щогодини
(у вдалий день)

77 % керівників вважають,
що цифрові технології
допомагають у спільній
роботі зі співробітниками
й партнерами.*

Обміняйтесь
зі співробітниками
повідомленнями
і файлами, доки
їдете з дому
на роботу.
Завітайте
до офісного кафе
за обов’язковою
чашкою еспресо
або капучино.

Почніть відеочат, йдучи
до офісу. На півдорозі
переведіть дзвінок
із телефону до системи
Spark у кабінеті.

Проведіть кілька
відеоконференцій
із ключовими
клієнтами
та партнерами.
Зробіть коротку
перерву.

До 2020 року 4 з 10
результативних
співробітників
розподілятимуть роботу
між своїми «віртуальними
двійниками», щоби
підвищити особисту
ефективність.**

Проведіть презентацію
для перспективного клієнта
за допомогою програми Cisco
Spark. Підключіть до розмови
експерта, який допоможе
відповідати на питання.

Пройдіть огляд
у службі безпеки
аеропорту.

За допомогою програми
Cisco Spark для смартфону
проведіть нараду з відділом
продажів, сидячи в терміналі
аеропорту.

Зареєструйтесь
у готелі якраз вчасно,
щоби встигнути
зробити відеодзвінок
дітям, поки вони
не лягли спати.

Ласкаво просимо до Cisco Spark!

Керуйте з будь-якого місця в будь-який час.
Дізнайтеся більше на www.cisco.com.

© 2016 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco, the Cisco logo, Cisco Spark, Cisco TelePresence, and TelePresence are
trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. (1603R)
* Дослідження The Future of Work Community, Future of Work, Make the Future Work for You, 6 жовтня 2015 року.
** Eight Building Blocks for the Digital Workplace, звіт аналітичної компанії Gartner, 20 травня 2015 року.

