
Arbeidsplasser 
som fungerer.
Morgendagens ideer fødes 
i dagens fellesrom.



50 %
Kontorer er ikke produksjonsanlegg lengre – de er 
sentre for samarbeid der enkeltpersoner og grupper 
kan utvikle sine beste ideer. Det betyr at utforming 
av et kontor krever en helt ny tilnærming, og handler 
ikke bare om å bruke estetikk og skinnende leketøy 
for å tiltrekke topptalenter (selv om det er en del 
av det hele). Vellykkede kontorer er funksjonelle 
verktøy som fører teknologien og menneskene 
sammen slik at de kan levere sitt beste arbeid. Cisco® 
samarbeidsverktøy bringer folk sammen for å få fart på 
beslutningsprosesser og hjelper til å gjennomføre de 
mest nyskapende ideene samtidig som unødvendig jobb 
reduseres. Innfør Cisco Collaboration på arbeidsplassen 
din og lag en arbeidsplass som fungerer.

Dagene da vi stemplet inn og 
koblet ut, er borte.

50 % av både generasjon-X og millenniumsgenerasjonen 
av ansatte ser seg selv som tilgjengelige 24 timer 

i døgnet 7 dager i uken. 

Hvis en arbeidsplass ikke tilrettelegger 
for samarbeid, mister du mye av den 
nyskapningen og magien som tilfeldige 
møter utløser.»– Steve Jobs

«



Design for samarbeid.

Flere mobile ansatte betyr flere 
tomme kontorpulter. Selv når de 
ansatte kommer til kontoret for 
å bruke møterom, må de ofte 
konkurrere om overbookede 
konferanserom bygget for  
10–15 mennesker, selv om de 
fleste møtene vanligvis bare 
involverer 3 til 5 personer. 
Bortkastet plass er bortkastede 
penger. Investeringer i teknologi 
som hjelper folk å koble til og 
samarbeide med hverandre uten 
å kaste bort plass gir mulighet til 
rask avkastning på investeringer og 
innsparinger i sluttresultatet.

Det handler ikke om hvor arbeidet 
utføres, men hvordan det utføres.

Aktiver talentene.

Etter hvert som mobilitet frigjør 
folk fra kontoret, må du forandre 
hvordan du deler kunnskap og 
utvikler ferdighetene til de ansatte. 
Dette er en utfordring som ikke 
bare handler om rom og design 
men tiden og ressurser som kreves 
for samle et stort antall mennesker 
sammen. Samarbeidsteknologi gjør 
det mulig å lære opp nyansatte fra 
hvor som helst, mens andre kan 
se opptakene i ettertid når de har 
anledning.

Gjør klart for fremtiden.

Befolkningsmønstrene er i endring, 
så å tiltrekke seg og beholde 
de beste talentene krever en 
ny tilnærming. Utformingen av 
arbeidsplassen som du tilbyr, 
avslører kulturen og effektiviteten 
i samarbeidsprosessene dine 
for jobbsøkerne. For de som 
allerede er ansatt hos deg påvirker 
det fysiske rommet trivselen på 
jobben, hvordan de omgås andre 
og muligheten deres til å være 
nyskapende. Et fleksibelt rom kan 
hjelpe dyktige medarbeidere fra 
alle bakgrunner med å arbeide 
sammen, og hjelper deg med 
tilpasningen til fremtidige endringer.

Ta ned skilleveggene.

Bedrifter sier stadig til sine ansatte 
at de må «tenke utenfor boksen». 
Men på mange kontorer må de 
prøve å møte den utfordringen 
mens de faktisk sitter i en boks. 
Hvis målsettingen din virkelig 
er innovasjon og hvis bedriften 
din skal kunne bryte opp gamle 
mønstre, må du skape et miljø 
der nye ideer kan ta form. God 
design og den riktige teknologien 
bringer folk sammen på måter som 
inspirerer kreativitet og handling.



DESIGNER: O+A

Teknologien bak designet.

Omgivelsene er viktige. Det er grunnen 
til at investering i smarte rom som har 
teknologien i sentrum, gir en naturlig 
økning i produktivitet og samarbeid. 
Uansett hvordan lokalene dine er 
utformet, når robust teknologi som Ciscos 
samarbeidsverktøy blir en del av miljøet, 
er grunnlaget lagt for at ansatte får frem 
de riktige ideene til riktig tid. 



CISCO DX80 ENDEPUNKTER

Gi folk den teknologien de trenger for 
å samarbeide enten de er på andre 

siden av rommet eller den andre siden 
av jorden. 

«O+A ønsket å bygge opp lokalene sine på 
samme måte som Cisco Meraki bygger opp 
produktene sine – med vekt på enkel eleganse 
og sømløs brukervennlighet.»– O+A



CISCO TelePresence SX10

Cisco TelePresence® SX10-hurtigsettet 
kan gjøre ethvert rom med en skjerm om 
til et høyteknologisk samarbeidsområde. 

Rom for samtale.

Designeren bak Disqus er også kontor- og 
driftsansvarlig. Hun forstår hvordan folkene 
på kontoret hennes arbeider, og det er 
grunnen til at alle elementene i designet 
oppmuntrer til samarbeid. 



– Ann Mony, kontor- og driftsansvarlig  
(og den egentlige designeren) hos Disqus 

DESIGNER: ANN MONY

«Etter å ha løst det 
umiddelbare behovet for 
et større fotavtrykk, gjorde 
vi noen gjennomtenkte 
designvalg for å reflektere 
Disqus’ kultur: kontorene 
våre er fargerike, hjemlige 
og samarbeidsorienterte. 
Vi fortsetter å utvikle interiør 
og dekorasjon for å gjøre 
kontoret til det beste stedet 
for oss alle til å utføre arbeidet 
vårt, fra stående pulter og 
intuitiv konferanseteknologi til 
den riktige balansen mellom 
arbeidsplasser for den enkelte 
og for grupper. Disqus handler 
i sin helhet om å fremme gode 
diskusjoner, og vi ønsker at 
kontorene våre skal uttrykke 
dette med rikelig plass til 
samtale og en egenart som 
viser frem hvem vi er.»



«Da jeg studerte på universitetet sa 
ikke professoren til oss 'Gjennomfør 
dette prosjektet mellom kl. 8 og 
4 i biblioteket.' I stedet ble vi gitt en 
oppgave og en tidsfrist, og hvordan 
du utførte oppgaven var opp til deg. 
Vi hadde samme visjon for Cisco.» 

 – Dolly Woo, Ciscos arbeidsplassstrateg

Slik folk jobber.

Man kan få banebrytende ideer når som helst 
og hvor som helst. Forsikre deg om at de 
ansatte og teamene dine kan få ting gjort enten 
de er hjemme, på kontoret eller på farten. 
Avstand har ingen betydning lenger. 

DESIGNER: PENSON 

CISCO DX80-ENDEPUNKT



«Vi har bygget opp et sted 
der folk oppmuntres til 
å gjøre det de er best 
på – løse utfordringer for 
bedriften på effektive 
og kreative måter. Vi er 
mindre interessert i hvor 
ideene kommer fra, enn at 
de faktisk fungerer.»

 – Commerce House

Teknologi kan drive deg lengre.

Hva hvis planleggingsøktene dine ikke var 
begrenset til de som sitter i samme rom som 
deg? Ciscos samarbeidsverktøy utvider et hvilket 
som helst rom, og gjør det mer produktivt. 

DESIGNER: PERKINS+WILL



CISCO TelePresence MX200-endepunkt

Cisco TelePresence MX-serien endrer 
møterom til et midtpunkt for samarbeid 

over video. Del skjermer, del ideer 
og del arbeid på en måte som øker 

produktiviteten og fremmer nyskapning. 
I tillegg har de et så detaljert nøyaktig 
design at de ser flott ut fra en hvilken 

som helst vinkel. 

«Tenk deg at du spaserer inn i et rom som 
gjenkjenner hvem du er fra mobilen din, 
konfigurerer rommet til en belysning og temperatur 
som du foretrekker, trekker informasjonen din ut av 
skyen – fordi det er der dataene dine vil befinne seg 
i fremtiden – og gjør det mulig for deg å begynne 
samarbeid med andre.»

– Brian McCourt, salgsdirektør for arkitekturprodukter, Steelcase

DESIGNER: ROBERT FORRESTER 
FOTOGRAFI FRA STEELCASE INC.



Vi er åpne, lidenskapelige, transparente, 
tilgjengelige og svært samarbeidsvillige.» 
– Greg Strickland, viseadministrerende direktør for økonomi og drift, Box

Få maksimalt utbytte av lokalene dine med 
fleksible arbeidsområder som kan fungere 
som individuelle arbeidsstasjoner eller 
samlingsplasser der folk fra forskjellige 
fagområder kan samarbeide. 

DESIGNER: FENNIE+MEHL

«



Hvordan skal vi 
opprettholde en fantastisk 
kultur, en kultur som 
gjør det like lett for 
oss å beholde ansatte 
nummer ti som å ansette 
medarbeider nummer 
ett tusen?»
– Aaron Levie, administrerende direktør og grunnlegger, Box

DESIGNER: FENNIE+MEHL

«



Ta de ansatte med i designprosessen. De vil fortelle deg 
hvordan arbeid faktisk utføres og avsløre skjulte måter 
å øke produktiviteten på. Google lar for eksempel de 
ansatte designe sin egen arbeidsplass, slik at de opplever 
at den tilhører dem og arbeidet deres. 

Det krever bevisst innsats å designe for samarbeid. 
Da Steve Jobs tok over som direktør for Pixar, avviklet 
han gamlemåten med gruppering og separasjon av 
ansatte etter fagområde, og bemerket at «Hvis en 
arbeidsplass ikke tilrettelegger for samarbeid, går du glipp 
av mye av den nyskapningen og magien som tilfeldige 
møter utløser».

Ny teknologi forandrer hvordan folk deler ideer og 
gjennomfører oppgaver. Hemmeligheten er å innføre 
en teknologi som gir en sømløs samarbeidsopplevelse. 
Rowan Trollope hos Cisco sier det slik, «Hos oss tror vi at 
opplevelsen kommer først. Alle kan bygge en løsning som 
er billig, men det er ikke alle som kan bygge en løsning 
som er både rimelig og gir en fantastisk opplevelse». 

Lag et miljø der mennesker, rom og teknologi 
kan forenes.

Mennesker.

Rom.

Teknologi.



Det skjer utrolige ting når godt designede rom 
får liv gjennom Ciscos samarbeidsløsninger.

Åpne arbeidsstasjoner der enhver ansatt kan 
koble til sin personlige profil på en delt Cisco 
DX80-enhet og få tilgang til videokonferanser 
i høy oppløsning, produktivitetsapper og 
smarttjenester. 

Små fellesrom der et Cisco TelePresence 
SX10-endepunkt kan gjøre en veggmontert 
skjerm om til et konferanserom i bedriftskvalitet 
for en hvilken som helst samarbeidsøkt. 

Videoaktiverte stille rom der de ansatte kan ha 
private samtaler ansikt til ansikt med klienter eller 
eksterne ledere gjennom en Cisco DX70-enhet.

Konferanserom som innbyr til samarbeid der 
et endepunkt i Cisco MX-serien gir en rikholdig 
opplevelse og utvider rommet til en samlingsplass 
for avklarende samtaler ansikt til ansikt, selv om 
folk befinner seg på forskjellige kontinenter. 



Verktøy som hjelper deg til å lykkes.

Se hvordan Cisco kan levere de løsningene og 
opplevelsene som vil fremme samarbeidet på din 
arbeidsplass.

Se hvordan samarbeidsløsninger fra Cisco gir ny energi til 
faktiske arbeidsmiljøer. Project Workplace hjelper deg til 
å tenke nytt om bedriften din. 

Cisco Project Workplace Tenk nytt om samarbeid:  
La alle få gode opplevelser.

http://www.cisco.com/c/r/en/us/internet-of-everything-ioe/collaboration/vision/index.html
http://www.cisco.com/web/strategy/workplace/index.html
www.cisco.com/c/m/en_uk/solutions/telepresence/project-workplace/index.html
http://www.cisco.com/c/m/en_uk/offers/collaboration.html
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