Dijital çalışma ortamının
5 olmazsa olmazı
Dijital işbirliği işleri kolaylaştırmalıdır, değil mi? Ancak beraber
çalışmayı basitleştirmesi gereken araçlar üretkenliği ve
verimliliği arttırmıyorsa, ne anlamı var ki?

CEO’ların %88’i dijital teknolojilerin işletme
verimliliğinde yüksek değer yarattığına inanıyor.1

1. Çalışanları bağlı
tutun.
Çalışanlar nereden veya hangi cihazdan çalışırsa çalışsın,
iş uygulamalarına erişmek için en etkin yolu seçme konusunda
esnekliğe ihtiyaç duyar.

2. Doğru araçlar, doğru sonuçlar
İster ofiste, yolda veya ister kanepelerinde olsun, insanlar inanılmaz
şeyler yapabilirler. Onlara üretme, düzenleme, görüntüleme ve gerçek
zamanlı bir şekilde beraber çalışma gücünü verin, sonrasında sonuçların
sizi şaşkına çevirmesine hazır olun. Onlara aşağıdaki araçları verin:
Anlık mesajlaşma üzerinden sürekli iletişimde kalın
Merkez lokasyonda herkesin erişimine açık şekilde dokümanları saklayın
Bilgi ve içeriği gör, paylaş ve eski paylaşılan bilgiye rahatça ulaş

91%
Dijital teknolojinin,
çalışmalarını daha iyiye
taşıyacağına inanan
personellerin oranı 2

Daha önce hiç olmadığı gibi düzenle ve işbirliği yap

3. Görüntülü iş
birliğine yatırım yapın.
İnsanlarla yüzyüze görüşemediğinizde ve e-posta/telefon
iletişimi ile konuyu çözmediğinde ne yaparsınız? İstediğiniz
yerden HD kalitesinde video konferans görüşmesi yapar
ve içerik paylaşımı ile toplantı deneyimini zenginleştirseniz
iletişimi kolaylaştırırsınız, aynı zamanda güven oluşturursunuz
ve hatasız bir şekilde konuyu aktarabilirsiniz.

4. Seçiminizi akıllıca yapın.
Bu işi gerçekten doğru yapmalısınız. Küçük boşluklar bile çok önemli.
Kendi cihazını getir (BYOD), video konferans ve bulut-tabanlı uygulamalar
gibi trendler network altyapınız için cevaplamamayı göze alamayacağınız
dev soru işaretleri doğurabilir. Aşağıdakileri yapabildiğinizden emin olun:
• İş-kalitesinde video konferans yapabildiğinizden
• Kişisel ve ortak bulut erişimi sağladığınızdan

77%
İşvereninden daha fazla
mobil bağlanabilirlik talep
eden Y Jenerasyonu oranı 2

• Karmaşık verimlilik ve işbirliği uygulamalarını ele aldığınızdan
• Bir çok lokasyon ve cihaz tipinde güvenliği yönetebildiğinizden

5. Dijital alanınızı güvenliğe alın.
Dijital dünya gitgide daha karmaşık hale geliyor. Bunun sonucunda, güvenliği
ise daha fazla zorlukla karşılaşıyor. Bulut bilişim, sosyal medya ve artan
hareketlilik (mobilite) ihtiyaçları gibi trendlerin varlığında, doğru korumaya
sahip olmamak, saldırganların ağınıza gireceği yollar bırakabilir.
Network (Ağ) güvenliğinizi güçlendirin :
Global tehdit istihbaratı ile daha fazla görün.
Tehditleri saldıran önce, saldırı sırasında ve saldırıdan sonra durdurun.
Karmaşıklığı en aza indirgemek için fiziksel, sanal ve bulut üzerindeki
cihazların güvenliğini otomatize edin.

Cisco Spark işbirliği uygulaması istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde, basit, güvenilir, eksiksiz
ve bütünsel (hepsi bir arada) bir iletişim hizmetiyle işlerinizi yapma şeklinizde devrim yaratmıştır.
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