ĐÂY CHÍNH LÀ THỜI ĐIỂM

THÍCH HỢP NHẤT
để đảm bảo trải nghiệm cho lực lượng lao động

3 cách thức để nâng cao giá trị kinh doanh
thông qua một trải nghiệm an toàn cho lực lượng lao động

Trong kỷ nguyên số hóa tốc độ cao hiện
nay, các doanh nghiệp không thể chỉ dừng
lại ở việc triển khai những công nghệ tốt
nhất. Để tối đa hóa hiệu quả sáng tạo, bộ
phận CNTT cần phải hiểu rõ những đòi hỏi
chiến lược từ bộ phận nghiệp vụ (LOB).

Bằng cách số hóa trải nghiệm của lực lượng lao động một cách
an toàn, bộ phận CNTT có thể đạt được những kết quả kinh
doanh cụ thể và có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà
lãnh đạo của bộ phận nghiệp vụ.
Khi 70% chi tiêu CNTT là do bộ phận nghiệp vụ quyết định,
các giải pháp kỹ thuật số hỗ trợ việc đơn giản hóa nội dung trao
đổi nhằm thay đổi mô hình từ chỗ tập trung vào sản phẩm sang tập trung vào
kết quả kinh doanh, tạo ra các cơ hội để củng cố các mối quan hệ của
bạn cả ở bên trong và bên ngoài bộ phận CNTT.

Lãnh đạo
Làm thế nào để chuẩn bị doanh
nghiệp sẵn sàng gặt hái thành
công trong tương lai?

Tổ chức nhân sự
Làm thế nào để mọi nhân viên
góp phần tạo ra tăng trưởng trong
doanh nghiệp một cách hiệu quả?

Bộ phận quản lý bất động sản của công ty
Làm thế nào để tối đa hóa lợi ích đầu tư từ
những khoản chi phí bất động sản của
công ty?
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Giúp Ban
lãnh đạo
đổi mới doanh
nghiệp một
cách an toàn.

Nắm bắt cơ hội trong nền kinh tế kỹ thuật số bằng cách:
• cho phép doanh nghiệp tăng tốc độ tiếp cận thị trường và vượt
trội hơn so với đối thủ cạnh tranh hiện hữu cũng như đối thủ cạnh
tranh trong tương lai.
• mang đến cho bộ phận nghiệp vụ sự tin tưởng để sáng tạo và
giành được lợi thế cạnh tranh.
• cho phép bộ phận nghiệp vụ phát triển, mở rộng một cách hiệu
quả và an toàn.

Truyền cảm hứng cho lực lượng lao động kỹ thuật số của bạn.
Gắn kết nhân viên để nâng cao kết quả kinh doanh.

Tăng cường gắn kết và nâng cao năng suất làm việc của nhân viên.
Xây dựng một môi trường cộng tác linh hoạt trong khi vẫn đảm bảo
khả năng bảo mật thực sự hiệu quả.
Lợi ích mà bạn thu được là chi phí thấp hơn và thu nhập cao hơn.

78% số nhân viên được khảo sát cho
biết họ cảm thấy thoải mái và hứng
khởi hơn.

Tăng 56% hiệu quả sử dụng.

Giảm 40% chi phí đầu tư vào môi
trường làm việc.

(Những kết quả khi chính Cisco sử dụng giải pháp Trải nghiệm Lực lượng lao động của mình)
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Giúp bộ phận
tổ chức
nhân sự
tối đa hóa
năng suất
làm việc của
lực lượng lao
động một
cách an toàn.

Khai thác “tối đa” giá trị
từ những nhân viên
“giỏi nhất” bằng cách:
• hỗ trợ những cải tiến về
năng suất làm việc thông
qua ứng dụng công nghệ
với khả năng đơn giản
hoá môi trường mạng mà
không gây ra bất kỳ ảnh
hưởng nào.
• cung cấp những giải pháp
với khả năng kết nối và
cung cấp thông tin cho lực
lượng lao động phân tán.

Xây dựng những môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm.
Bằng cách ứng dụng công nghệ trong môi trường làm việc.

Biến chi nhánh văn phòng và môi trường làm việc trở thành những
trung tâm năng động dành cho hoạt động cộng tác và sáng tạo.
Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng và bất động sản để đáp ứng những đòi
hỏi tài chính và chiến lược của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.
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Hỗ trợ bộ phận
quản lý bất động
sản của công ty
trong việc
tối ưu hóa giá trị.

Đáp ứng những đòi hỏi về tài chính và chiến lược bằng cách:
• Cung cấp số liệu theo thời gian thực về mức độ sử dụng bất
động sản và xu thế trong lực lượng lao động của bạn.
• Cung cấp các giải pháp công nghệ tốt nhất để đảm bảo khai
thác môi trường làm việc của bạn một cách hiệu quả.

Hãy trở thành động lực phát triển.
Tham gia vào tiến trình đổi mới trải nghiệm
dành cho lực lượng lao động của bạn.

Vui lòng liên hệ với Cisco để tìm hiểu thêm thông tin.

