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Er I fremtidens 
arbejdsplads?



Seneste globale brugerundersøgelser afslører en  
verden, der flytter sig fra digital omdannelse af  
arbejde til digital konsolidering af arbejdskulturen. 
62% af de 25.234 deltagere på tværs af 12 lande  
giver udtryk for, at de forventer en ”hvor som  
helst” arbejdspraksis. Det er i dag helt normalt,  
at vi sidder og arbejder fra caféen, i lufthavnen,  
i toget  hvor de sidste par minutter udnyttes,  
inden mobilen eller tablet slås på flyfunktion. 

Det ville ikke være muligt at arbejde hvor som  
helst uden en simpel og sikker implementering  
af nye teknologier, der åbner døren for nye og  
bedre samarbejdsformer. Fx. kan teams på to,  
tolv eller tyve virtuelt deltage på tværs af afstand i 
brainstorms og / eller workshops for derigennem  
at give virksomheden større dynamik, mere  
produktivitet og effektivitet end nogensinde før.

Da flere virksomheder anvender nye teknologier,  
der gør det muligt for dem at fremme en hvilken  
som helst arbejdskultur, er det afgørende,  
at nuancer forstås og adresseres effektivt. 

Derfor er vores mål at hjælpe virksomheder med  
at skabe en fungerende global samarbejdskultur,  
uanset hvor, hvordan og med hvem de arbejder.

Arbejde fra hvor som helst,  
er det nye normale
At arbejde fleksibelt har rykket sig ud over  
muligheden for at arbejde fra kontoret eller 
hjemmefra, til at kunne arbejde hvor som  
helst fra.

Oplev styrken i samarbejder
Innovative løsninger hjælper dig med at frigøre 
styrken i menneskeligt samarbejde på tværs  
af enhver afstand, enhed og tidslinje.  
Du vil ikke kun spare omkostninger og opfylde 
dine virksomhedsmål, men skabe fremtidens  
arbejdsplads allerede i dag. 

Den personlige arbejdsplads på farten
Din arbejdsstyrke er blandt de godt 1,5 milliarder  
mobile arbejdere over hele kloden. Med on-the-go  
møder som den nye norm, forventer de forbin- 
delse her og nu samt adgang til indhold uanset 
hvor de arbejder fra. 

*  Undersøgelsen 
er gennemført 
af Polycom

98% 
 
siger at, det at kunne arbejde  
fra hvor som helst, har en  
positiv effekt på effektiviteten

92% 
 
tror at videosamarbejde  
forbedrer relationerne og  
fremmer et bedre teamwork

62% 
 
forventer at  
kunne arbejde fra  
hvor som helst  

Fremtidens arbejdsplads  
er ikke et sted...
 

... men oplevelsen af   en konvergens mellem teknologier, mennesker  
og processer. Det er, hvordan du integrerer samarbejdsteknologi i  
forhold til at drive innovation, øge din konkurrencefordel og  
forbedre produktiviteten nu og ind i fremtiden. De fleste forretnings- 
ledere er enige om, at udviklingen indenfor teknologi grundlæggende  
har ændret både den måde vi driver forretning og arbejder på.
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Samarbejdskultur
Opret en samarbejdskultur, der driver jeres bundlinje.
Sandheden er, at I kan forsyne jeres arbejdsstyrke med  
den mest avancerede teknologi, der giver de største fordele, 
men er den ikke integreret, kan den stadig ikke anvendes. 
For at opnå de dybe transformative fordele ved samarbejds-
teknologi skal den integreres i din kultur og integreres i jeres 
teams daglige opgaver. Og det begynder med en korrekt 
oprettet løsning, der giver nem adgang til jeres medarbejdere.

Hvordan kommer I i gang?

Identificér forretningsbehovet
 
Hver organisation har unikke 
behov og mål, så væsentlige 
spørgsmål er:

•  Hvad er det vi som virksom-
hed forsøger at opnå?

•  Hvilke resultater ønsker vi?
•  Hvordan ser succes ud for os?
•  Hvordan vil vi differentiere  

os fra vores konkurrenter?

Udvikling af løsningen
 
For at maksimere fordelene  
for jeres virksomhed skal I  
samle ekspertisen for at sikre 
hurtig adoption og succes.  
Planlæg derfor:
 
•  En stærk projektstyring
•  En grundig migrations-  

og integrationsplan for  
eksisterende UC systemer

•  Hvordan uddannes medar- 
bejderne i de nye arbejds- 
gange og samarbejdskultur

Vurdér beredskabet
 
 Hvor parat er jeres netværk,  
brugerne og forretnings- 
processerne? Den mest  
vellykkede samarbejdsløsning  
er den, der er tilpasset.  
Overvej følgende:

•  Hvilke teknologier har vi?
•  Hvem er brugerne og hvad  

er deres ideelle oplevelse?
•  Hvilke forretningsmæssige 

situationer ønsker vi at  
aktivere?

Støt op om jeres løsning
 
Implementering af nye tekno- 
logier er kun begyndelsen og  
nok den mindste del for jer i at 
blive fremtidens arbejdsplads. 
  
I skal tænke på, hvordan I vil:
•  Fortsat uddanne og træne 

jeres teams i adoption
•  Sikre langsigtet succes og 

fortsat opnåelse af forret- 
ningsresultater

•  Vedligeholde udstyr, software 
og systemintegrationer

Design jeres løsning
 
 Hvordan skal løsningen fungere  
i jeres miljø for at levere de 
forventede forretningsmæssige 
resultater? Tænk over, hvordan  
I kan:

•  Oversætte forretningsmål  
til tekniske krav

•  Integrere den nye løsning i  
det eksisterende miljø

•  Integrere løsningen i  
eksisterende arbejdsgange  
og forret-ningsprocesser

Maksimér værdien
 
Med en samarbejdskultur  
på plads, skal I sørge for at: 

•  Identificere og beskrive  
arbejdsgange og integra- 
tionsudvidelse til forret- 
ningsapplikationer

•  Finde muligheder for at  
udvide til andre teams,  
grupper og opgaver

•  Overvågningsudstyr og 
brugsmønstre justeres  
ift. implementering for  
maksimal udnyttelse

•  Drive forretningsudviklingen
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NetNordic er en nordisk integrator af netværks–  
og kommunikationsløsninger og Nordens største 
Polycom-partner.  
 
Vi har valgt at samarbejde med Polycom for at  
levere en overlegen brugeroplevelse og teknologi, 
der nemt integreres i jeres virksomhed og giver  
den fleksibilitet, I har brug for.

Vi opfylder ikke bare de forventede standarder. 
Vores mål er at give en langt bedre og mere  
produktiv oplevelse. Polycom er verdens førende 
producent og leverer højeste kvalitet udover  

industristandarden for sikker lyd, video og indholds-
deling fra enhver afstand.

Jeres samarbejdsløsning skal arbejde nemt sammen 
med andre systemer. Derfor fokuserer vi på stan-
dardbaseret interoperabilitet i stedet for proprie-
tære systemer, der låser kunderne. Dette sikrer  
nem integration i stort set ethvert kommunikations-
system og en nem drift for brugeren.

I vælger selv hvordan, hvornår og hvor I ønsker at 
samarbejde, om det er on-premise, i skyen eller 
hybrid.

Polycom og Microsoft har arbejdet sammen i over 
et årti for at skabe markedsførende samarbejdsløs-
ninger, et partnerskab, der sikrer, at en løsning fra 
Polycom vil fungere problemfrit med jeres Microsoft-
miljø. Polycom er den eneste Microsoft-partner, der 
giver direkte integration med over 30 stemme-, video- 
og indholdsløsninger til Office 365, Skype for Business, 
Microsoft Lync, SharePoint og Exchange.

Levering af Skype for Business-brugergrænsefladen 
på tværs af Polycom-enheder betyder, at det er lettere 
for brugerne at mødes via video hvor end de befinder 
sig – og på en hvilken som helst enhed. Direkte inte-
gration med Office 365 betyder, at brugerne nemt kan 
få adgang til kontakter, planlægge møder og klikke for 
at deltage i et Skype-opkald uden at afbryde deres nor-
male arbejdsgang.

End-to-end samarbejdsløsning
Sammen med Microsoft har Polycom udviklet en 
markedsledende portefølje af integrerede løsninger, 
der hjælper jer med at drive en samarbejdskultur  
for at imødegå de mest presserende udfordringer, 
som I står overfor. Nu kan I fremme samarbejde på 
tværs med løsninger bygget til at maksimere styrken  
i Office 365 og Skype for Business.

Integration med Skype for Business og Office 365
Lavere omkostninger, øget brug og forenkling af møder med Skype for Business-video. 

Styrken af integration
Forrester Research beregnede et investeringsafkast på 
98% for en global organisation, der implementerede  
en integreret Polycom og Skype for Business løsning.

Skal vi hjælpe jer med at blive fremtidens arbejdsplads? Vil I opleve styrken i en Polycomløsning  
evt. kombineret med integration op mod Office 365 og Skype for Business?

Kontakt NetNordic Videokommunikation på +45 4331 4000 / info@netnordic.com


