En guide till
digitala arbetsytor

Ta testet för
att se hur smart
dina användare
arbetar.
Sidan 7

En aldrig tidigare skådad era
för teknologisk förändring
Digital transformation är en megatrend som påverkar varje
organisation i varje bransch.
Detta är en mångfacetterad omställning som omfattar
digitalisering av befintliga processer och skapandet av nya
metoder. Allt detta behöver stöd från innovativ teknologi
som ger företagen möjlighet att arbeta mer effektivt.
Enkelt uttryckt, så är vägen fram till digital transformation
utmanande. Man ifrågasätter sina övertygelser och
IT-konventioner, samtidigt som man måste möta upp
till personalens och kundernas förväntningar.
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Vad är en digital arbetsyta?
Ett nytt sätt att arbeta
En digital arbetsyta är en smart plattform som gör det möjligt för dina anställda att få tillgång till de
system och verktyg de behöver från valfri enhet, oavsett plats. Dessa intelligenta plattformar främjar en mer
samarbetsvänlig arbetsmiljö och automatiserar tidskrävande och repetitiva uppgifter.
Digitala arbetsverktyg är molnbaserade, vilket garanterar att organisationerna får nytta av ständig innovation
utan att behöva satsa på utveckling. Detta skapar en framtidssäker teknikstrategi och minimerar behovet av
driftstopp, eftersom uppgraderingar hanteras automatiskt.
Dessa verktyg fungerar också på flera enheter, vilket möjliggör en personalstyrka som ”alltid är uppkopplad”.
Detta innebär i slutändan att en digital arbetsyta sparar tid åt organisationer, ökar produktivitet och driver
innovation framåt.

Fördelar med verktyg för digitala arbetsytor är:
•

Ökad produktivitet och ökad intelligens

•

Förbättrat medarbetarengagemang och tillfredsställelse

•

Smidig kommunikation och samarbete

•

Konsekventa och intelligenta upplevelser

•

Enkel användning

•

Integrerad säkerhet

•

Möjliggör en mer flexibel och sammankopplad arbetskraft
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Hur man löser 6 arbetsplatsutmaningar idag
1. Arbetsplatsens produktivitet
Utmaning: Teknologi ses som en av de mest framgångsrika metoderna för att öka
produktiviteten inom ett företag, men anställda spenderar för mycket tid på att utföra
repetitiva uppgifter som kan automatiseras på ett enkelt sätt. Att hitta rätt information
kan också vara utmanande eftersom det i genomsnitt anses att anställda använder så
pass många som 30 program varje dag.
Lösning: Intelligent programvara som för samman rätt innehåll, program och personer
till ett enskilt nav, vilket gör att organisationer kan spara tid som bättre kan användas
till högre värde.

2. Legacy-verktyg och motstånd mot förändring

Nio av tio organisationer och mer än tre
fjärdedelar av anställda tror att tekniken är den
största drivkraften för produktion.
(Oxford Economics)

Vid 2020 förutspås det att en tredjedel av alla
program kommer att vara inbyggda i molnet
och 28 % kommer att vara molnaktiverade
IDC

Utmaning: Många organisationer använder fortfarande äldre teknologier, vilket
innebär att program inte är klara för mobil, data är i silos och otillgängliga, vilket
resulterar i mindre smidiga och ineffektiva operationer.
Lösning: Organisationer bör använda molnbaserad teknik som erbjuder skalbarhet,
flexibilitet och kostnadseffektivitet. Molnmodeller garanterar data – viktigt för AI,
automation och andra användningsfall – kan användas i flera program, medan
slutanvändare kan komma åt företagsresurser på valfri enhet. Med molnet som den
primära plattformen för innovation riskerar de som inte antar någon form molntjänst
att hamna på efterkälken.
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1/3

28 %

3. Anställdas engagemang och intern kommunikation
Utmaning: De aktuella metoderna för intern kommunikation är ineffektiva.
Intranät är statiska databaser med föråldrad information, e-post är för informellt
och olämpligt för gruppdiskussioner, medan interna nyhetsbrev är mödosamma
att skapa och ignoreras ofta.

Företag med engagerade medarbetare genererar
2,5 gånger mer intäkter jämfört med konkurrenter
där deras medarbetare har ett lågt engagemang.
(Hay Group)

Lösning: Kommunikationsverktyg för nya företag som påverkas av konsumentledda
tjänster, som sociala nätverk, är bättre att driva anställdas engagemang framåt och
öka öppenheten. Detta ökar i sin tur medarbetarnas förtroende.

4. Konsumentanpassning av IT
Utmaning: Även om anställda har blivit mer vana vid att använda teknik på jobbet
och kräver mindre utbildning, så ställer de också högre krav.
De vill jobba vart de vill, på den enhet som de väljer. Att inte kunna erbjuda ett flexibelt
arbete och ett val av verktyg kan innebära förluster av produktivitetsvinster och
personalen kan komma att vända sig till ”shadow-IT” – vilket är en stor säkerhets- och
efterlevnadsrisk.
Lösning: Molnbaserade, mobiloptimerade program med kommunikations- och
samarbetsfunktioner innebär personal kan få tillgång till information oavsett var de
befinner sig. Användningen av administrering av mobila enheter hjälper till att hantera
enheter och program som kan användas för att få tillgång till företagstillgångar, vilket
ökar säkerheten och minskar hotet från Shadow IT.
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78 % av medarbetarna känner att de skulle
vara mer produktiva att utföra sitt arbete
hemifrån om de hade rätt verktyg.
(Oxford Economics)

78 %

5. Adressering av kompetensgapet
Utmaning: Brist på tekniska färdigheter är en av de största utmaningarna för företag
idag. Organisationer som är starkt beroende av intern utveckling eller verktyg som
kräver en hög grad av teknisk kompetens att använda kommer att få problem att
anpassa sig.
Lösning: Användningen av molnbaserad programvara innebär att utveckling och
underhåll görs åt dig, vilket minskar antalet IT-anställda som krävs. Affärsverktyg som
är lika lätta att använda som konsumenttjänster kommer att minska nivån på teknisk
kompetens och utbildning som krävs för arbetskraften.

6. Uppmuntra lagarbete
Utmaning: Traditionella kommunikationsmetoder som e-post erbjuder en statisk,
passiv och ineffektiv samarbetsform. Flera versioner av samma fil kan existera och
cirkulera i organisation, fast endast en person kan arbeta i ett dokument på en och
samma gång. Frånvaron av en mer dynamisk kommunikationsform resulterar i
frekventa, onödiga möten ansikte mot ansikte som för människor bort från sina jobb
och begränsar möjligheterna till flexibelt arbete.
Lösning: Med dynamiska kommunikationsverktyg kan organisationer skapa grupper
där slutanvändare kan samarbeta i realtid, samtidigt som de erbjuder enkel tillgång till
relevanta kollegor och innehåll. Medlemmar av dessa grupper kan kommunicera med
text, röst eller video, beroende på situationen.
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Enligt 2018 Insight Intelligent Technology™
Index, så anser en tredjedel av företagen i Europa
att kvarhållande av talanger och att attrahera
talanger är deras huvudsakliga teknikproblem.
(Insight3)

Innovativa tekniker för affärssamarbete
kan förbättra företagets produktivitet
med 20-30 %
(McKinsey)

30 %

20 %

Arbetar dina användare på ett smart sätt? Gör testet för att ta reda på det.
Är e-post eller
telefon den primära
kommunikationsformen
mellan kollegor?

Kan dina anställda
jobba hemifrån?

Kan dina anställda få tillgång
till arbetsfiler och program
på deras telefon?

Är det lätt att hitta kollegor och

Kan anställda samarbeta

kommunicera med dem via text,

på dokument och teamprojekt

röst eller video?

på ett enkelt sätt?

Använder din organisation
molnprogram?

Är post-its en viktig form
av kommunikation på
ditt kontor?

Har ni ett intranät?

Slösar anställda tid på att
utföra uppgifter som kan göras
automatiskt på ett enkelt sätt?

Kräver dina arbetsplatsverktyg
utbildning för att använda?

Använder folk det?

Fjärransluten arbetare
Förstagångsanvändare
Din personal kanske har
en dator men inte mycket
annat. Skrivbord är en ensam
ö där allt är arbete sker
med papper och människor
måste gå runt på kontoret
för att hitta den person eller
information de behöver.

Måste de anställda gå
igenom flera program för
att hitta den information
de behöver?

Medarbetarna är underställda
sina skrivbord, eftersom
program och data är knutna
till ett primärt system. Om du
har ett intranät används det
förmodligen inte, och det är
svårt att hitta den information
som personalen behöver för
utföra sina jobb. Det bästa som
ert samarbete kan åstadkomma
är förmodligen en e-postbilaga.

se.insight.com/digital-workspace

Kommunikation är
nyckeln till framgång
Din organisation är något
intelligent och samarbetande.
Medarbetare kan skicka och ta
emot e-post via sin telefon, du har
ett par molntjänster, och det finns
en företagsövergripande katalog
att konsultera. Men det sanna
samarbetet stryps, eftersom
dina program inte pratar med
varandra och ingen använder
de kommunikationsverktyg
som erbjuds.
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Mindre är mer
Din organisation har kommit
halvvägs. Det är möjligt att se
program och filer på valfri enhet
och personalen är ständigt
i kommunikation med dina
kollegor. Det är möjligt att se
andras kalendrar och hoppa in
i röst-, video- och textchattar,
men det tar för lång tid att hitta
rätt information – är du säker
på att detta inte kan
vara enklare?

Mästare över den
Smarta Arbetsplatsen
Din arbetsplats är var dina
anställda råkar vara.
De kan komma åt personer,
innehåll och program på
valfri enhet, och alla dessa
element lättillgängliga
beroende på arbetskontexten.
Repetitiva, tidskrävande
uppgifter automatiseras så att
personalstyrkan kan spendera
mer tid på att leverera det
arbete som är viktigt.

Introducerar Insight
Digital Workspace™
Insight Digital Workspace™ är ett exempel på hur ett smart
utrymme kan hjälpa till med digital transformering. Insight
Digital Workspace™ är mer än bara ett samarbetsverktyg,
det är ett intelligent nav som kombinerar program och
information som är relevant för en persons vardagliga uppgifter.
Eftersom lösningen är uppbyggd ovanpå Microsoft Office 365,
möjliggör det ett sömlöst arbetsflöde över program som miljoner
anställda redan känner till och använder och integreras med
verktyg från tredje part. Anställda behöver därför inte använda
flera program eller sållar genom stora mängder data för att göra
sina jobb.
Insight Digital WorkspaceTM hjälper organisationer att arbeta
smartare genom att:
• Öka produktiviteten hos arbetskraften
• Öka medarbetarnas engagemang och förtroende
• Och hjälper till att främja en samarbetsmiljö

Läs om hur din organisation kan dra nytta av Insight Digital Workspace™.
se.insight.com/digital-workspace
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