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Ringkasan
Eksekutif

Saat ini, organisasi menghadapi volume komunikasi dan konten yang
begitu besar yang dihasilkan dari pekerjaan sehari-hari. Namun,
mengangkat dan mengungkapkan permasalahan ini kepada
karyawan yang tepat di waktu yang tepat selalu menjadi tantangan,
apalagi diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Bahkan,
demi memastikan pekerja jarak jauh memiliki akses yang cepat dan
aman ke wawasan yang dapat ditindaklanjuti, banyak organisasi
memprioritaskan penyediaan alat berbagi pengetahuan dalam waktu
12 hingga 24 bulan.
Riset Spicenetwork Ziff Davis mengenai tren berbagi pengetahuan
menemukan bahwa:
Organisasi berpotensi melakukan penghematan waktu
kerja karyawan selama lima hingga delapan minggu per
tahun jika karyawan dapat menemukan dan menggunakan
pengetahuan yang tersedia secara efisien.
Dengan alat berbagi pengetahuan, pengguna dapat
menemukan informasi lebih cepat, mengakses satu sumber
data, dan menghindari kerumitan akibat membuat ulang
informasi yang sudah ada sehingga menghemat waktu dan
biaya semua organisasi.
Keamanan, kemudahan pelacakan, dan integrasi
pengetahuan menjadi perhatian utama organisasi di seluruh
dunia, khususnya ketika karyawan yang bekerja dari jarak
jauh semakin bertambah.
Microsoft menawarkan solusi produktivitas terintegrasi melalui cloud
Microsoft 365. Microsoft Viva adalah platform pengalaman karyawan
berbasis wawasan yang terintegrasi serta menyatukan komunikasi,
pengetahuan, pembelajaran, dan wawasan di tempat kerja. Viva
Topics membantu menghemat waktu dengan memudahkan
karyawan menemukan informasi dan pengetahuan untuk bekerja.
Selain itu, SharePoint Syntex menggunakan pengajaran mesin
dan AI tingkat lanjut untuk meningkatkan keahlian manusia,
mengotomatiskan pemrosesan konten, dan mengubah konten
menjadi pengetahuan.
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Pendahuluan
Setiap hari, organisasi menghasilkan banyak informasi di dalam
dokumen, email, pesan obrolan, halaman web, situs intranet, dan
banyak lagi. Namun, menemukan dan membagikan wawasan
dan sumber daya yang paling penting merupakan tantangan
besar, khususnya bagi karyawan baru atau karyawan yang beralih
posisi. Pengetahuan tersedia, tetapi waktu yang diperlukan untuk
menemukannya, atau untuk menemui pakar internal guna meminta
bantuan, dapat menurunkan produktivitas secara tajam. Berdasarkan
data dari Biro Tenaga Kerja AS, mereka dapat menghemat biaya
sebesar $8,57 juta setiap tahun dengan mengurangi waktu agar
karyawan baru dapat bekerja lebih efektif selama seminggu (untuk
perusahaan dengan pendapatan sebesar $1 miliar atau lebih).1
Saat ini, krisis kesehatan global telah mengubah cara kita bekerja.
Kita jadi lebih jarang menghadiri rapat mendadak secaralangsung dan
melakukan obrolan singkat di kantor. Kini, muncul kebutuhan mendesak
baru untuk memberikan pengetahuan yang tepat kepada orang yang
tepat pada waktu yang tepat, di mana pun mereka bekerja. Faktanya,
meskipun pengeluaran TI diperkirakan akan menurun pada tahun
2020, solusi pendukung sistem kerja jarak jauh dan kolaborasi masih
diperkirakan akan terus bertambah.2 Sebagian besar karyawan
mungkin akan memilih untuk bekerja dengan cara hibrid, yaitu
bekerja di kantor dan jarak jauh secara bergantian, bahkan setelah
pandemi berakhir.
Kabar baiknya, potensi untuk meraih peningkatan produktivitas nyata
dengan meningkatkan proses pengetahuan juga patut diperhatikan.
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Apa rencana organisasi untuk mengatasitantangan dan
peluang dalam berbagi pengetahuan?
Spiceworks Ziff Davis baru-baru ini mengadakan survei di
organisasi yang berada di Amerika Serikat untuk menemukan
jawaban atas pertanyaan ini dan yang lainnya. Responden berasal
dari organisasi dengan berbagai skala dan mencakup berbagai
peran, termasuk TI, bisnis, pembuat keputusan tingkat C, serta tenaga
ahli. Responden juga mewakili berbagai industri, mulai dari layanan
manufaktur dan keuangan, hingga layanan kesehatan, pemerintah,
TI, dan ritel.
Laporan resmi ini menjelaskan tentang hasil survei tersebut,
termasuk wawasan penting yang mendalam terkait proses berbagi
pengetahuan dan manajemen, serta perkembangannya. Anda juga
akan mengetahui alasan mengapa alat berbagi pengetahuan
menjadi pilihan tepat bagi gaya kerja hibrid, memberi karyawan
informasi yang mereka butuhkan untuk menjadi lebih produktif,
dan membantu organisasi Anda menjadi lebih efisien, tangguh, dan
inovatif.
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Proses Berbagi Pengetahuan
Selama beberapa dekade, organisasi umumnya menggunakan
situs email dan intranet sebagai sarana berbagi informasi bagi para
pekerjanya. Menurut survei Spiceworks Ziff Davis, belum banyak
yang berubah. Tiga dari empat organisasi (75%) menggunakan email
untuk mendistribusikan informasi, sementara 67% mengandalkan
intranet perusahaan. Banyak responden juga menambahkan bahwa
mereka berbagi informasi melalui rapat perusahaan, alat berbagi file, dan
alat komunikasi/jejaring sosial.

Praktik Berbagi Informasi Saat Ini

75%

Email

67%

Intranet perusahaan

58%

Rapat perusahaan

44%

Alat berbagi file

43%

Alat komunikasi/jejaring sosial
Alat manajemen proyek

31%

Database perusahaan

30%

Memo/dokumen cetak

29%

Alat berbagi pengetahuan
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Bahkan, organisasi dengan 10.000+ karyawan cenderung
menggunakan intranet dan email perusahaan untuk berbagi
informasi. Responden di sektor TI (layanan TI, layanan terkelola, atau
perangkat lunak) merupakan salah satu dari beberapa responden
yang kemungkinan besar berbagi informasi melalui alat berbagi
pengetahuan (yaitu, alat yang menggabungkan dasar pengetahuan
organisasi dengan fitur pencarian dan kolaborasi yang canggih).
Apa yang mendorong praktik ini? Sebagian besar organisasi (65%)
tidak memiliki alat atau praktik berbagi pengetahuan yang benarbenar terintegrasi dalam proses mereka. Organisasi yang lebih besar
mengandalkan infrastruktur TI yang kompleks, sehingga menambah
masalah keamanan/kepatuhan dan tantangan data yang terpisah.
Terlebih lagi, meskipun kerumitan sebagian besar alat pengetahuan
lama dapat menghambat adopsi pengguna, pelatihan yang
disediakan sering kali tidak memadai. Hampir setengah dari
responden (49%) mengatakan bahwa mereka hanya mendapatkan
pelatihan selama beberapa jam atau bahkan tidak pernah sama
sekali.

Alokasi Waktu Pelatihan untuk Alat Berbagi Pengetahuan

20% Banyak

31% Cukup

21% Tidak Ada

28% Sedikit

Responden mengatakan bahwa alat berbagi pengetahuan mereka
saat ini, umumnya digunakan untuk berbagi informasi internal dan
kolaborasi tim. Namun, organisasi tampaknya memahami pentingnya
memungkinkan karyawan mengakses, berbagi, dan mengelola
pengetahuan.
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Lima Fitur yang Paling Sering Digunakan dalam Alat Berbagi Pengetahuan

53%

Berbagi informasi
internal

44%

Kolaborasi dengan
orang lain

38%

Praktik terbaik,
dokumentasi,
pembelajaran

32%

Manajemen tugas dan
alur kerja

26%

Manajemen konten
dan versi

Karena fitur ini lebih sering digunakan dibandingkan fitur
lainnya, seberapa puaskah responden terhadap alat berbagi
pengetahuan mereka saat ini? Ternyata, kepuasan para responden
sangat bervariasi. Para eksekutif merasa luar biasa puas atau sangat
puas (87%) dengan peralatan mereka saat ini, mungkin karena
keterlibatan mereka dalam proses pembuatan keputusan dan tingkat
penggunaannya. Sebagian besar pembuat keputusan TI (ITDM) dan
pembuat keputusan bisnis (BDM) juga sangat puas (masing-masing
68% dan 47%). Namun tenaga ahli, yaitu, karyawan yang paling sering
menggunakan alat tersebut, merupakan pihak yang paling tidak puas.
Jika dianalisis lebih cermat, data tersebut menunjukkan bahwa
kepuasan yang lebih tinggi dirasakan oleh responden dengan integrasi
alat dan proses berbagi pengetahuan yang lebih tinggi. Organisasi di
sektor TI juga memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi.
Kepuasan terhadap Alat Berbagi Pengetahuan Saat Ini

Eksekutif

42% Luar biasa puas
45% Sangat puas
13% Cukup puas
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Tenaga Ahli

3%
25%
63%
6%
4%

Luar biasa puas
Sangat puas
Cukup puas
Sangat tidak puas
Tidak puas sama sekali
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Hambatan dan Peluang Berbagi Pengetahuan

Dampak COVID-19
“ Sebagian besar karyawan
bekerja dari rumah, jadi
kami perlu memusatkan
basis pengetahuan untuk
meminimalkan kerugian
waktu.“
—ITDM, Asuransi

Pepatah kuno mengatakan, “pengetahuan adalah kekuatan.”
Kebenarannya terbukti dalam industri yang mengandalkan kekayaan
intelektual untuk meningkatkan pendapatan. Namun seberapa besar
kesulitan yang dialami karyawan untuk menemukan konten, jawaban,
atau pakar yang mereka butuhkan? Seperti apa rasanya berada dalam
kesulitan?
Dalam hal berbagi pengetahuan, sebagian besar organisasi, mulai
dari eksekutif hingga BDM dan ITDM, menganggap bahwa karyawan
mereka sedang mengalami tantangan. Meskipun pendapat responden
terbagi 50/50 tentang prevalensi masalah ini, hampir semuanya setuju
bahwa pasti ada karyawan yang mengalami tantangan dalam berbagi
pengetahuan.

Berapa Karyawan yang Mengalami Tantangan
Berbagi Pengetahuan?

3%Tidak Ada

45% Sebagian kecil

atau lebih sedikit

Berbagi Pengetahuan di Era Baru

9% Semua

43% Lebih dari
setengah
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Pendapat tentang seberapa menyeluruh organisasi memenuhi
kebutuhan karyawan di area penting terkait berbagi pengetahuan
(seperti berbagi pelajaran yang didapat, kolaborasi dengan orang
lain, dan pengalaman pencarian yang andal) juga bervariasi. Secara
umum, eksekutif memberikan nilai paling positif, namun tenaga ahli
justru sebaliknya.
Sebagian besar eksekutif dan tenaga ahli setuju bahwa organisasi
mereka bekerja dengan baik dalam mengamankan informasi,
dan sebanyak 71% responden menilai kinerja organisasi mereka
sebagai “sangat baik” atau “baik.” Akan tetapi, meskipun eksekutif
menganggap integrasi kemampuan pencarian dan informasi sebagai
parameter kinerja organisasi, lebih dari separuh tenaga ahli tidak
setuju akan hal ini.

Manfaat Terpenting dari Berbagi Pengetahuan
Respons
Eksekutif

Respons
Tenaga Ahli

Mengintegrasikan informasi
dari beberapa sumber

1

Melindungi informasi yang
dibagikan/didistribusikan

Mencari/menemukan informasi

2

Mengintegrasikan informasi
dari beberapa sumber

Melindungi informasi yang
dibagikan/didistribusikan

3

Mencari/menemukan
informasi

Semua responden survei (eksekutif, ITDM, BDM, dan tenaga ahli)
setuju bahwa keamanan informasi bersama sangat penting bagi
keberhasilan organisasi, serta karyawannya, agar mereka dapat
melaksanakan tugasnya. Hal yang perlu ditingkatkan di sini adalah
upaya mengumpulkan pengetahuan kelembagaan dan berbagi
keahlian anggota tim.
Berbagi Pengetahuan di Era Baru
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Dampak COVID-19
“ 90% tenaga kerja
bekerja dari rumah,
jadi keamanan berbagi
pengetahuan sangat
penting.”
—Tenaga Ahli,
Layanan Keuangan

Apa tantangan terbesar dalam berbagi informasi di organisasi?
Responden menyebutkan berbagai masalah, termasuk:
Masalah keamanan dan kerahasiaan
Integrasi dan disorganisasi informasi yang rumit
Alat yang sulit digunakan/keterbatasan teknologi
Informasi yang usang
Kurangnya pakar
Kurangnya adopsi dan pelatihan
Eksekutif (43%) dan BDM (42%) mengatakan bahwa tantangan
terbesar mereka dalam berbagi pengetahuan terkait dengan
onboarding karyawan dan meningkatkan keterampilan anggota
tim baru. Sebaliknya, ITDM (38%) dan tenaga ahli (33%) lebih
mengkhawatirkan kurangnya jumlah pakar akibat beberapa orang
yang meninggalkan tim atau organisasi. Masalah ini mungkin
menjadi perhatian utama selama krisis COVID-19, karena beberapa
staf dipindahkan atau tidak tersedia.
Selain itu, ketika karyawan bekerja dari jarak jauh atau terisolasi
di organisasi global, ada peluang lebih kecil untuk terhubung
secara informal dengan rekan kerja untuk mendapatkan jawaban
yang mereka butuhkan. Faktanya, ketika karyawan tidak dapat
menemukan konten yang tepat, sering kali mereka membuatnya
ulang. Hal ini dapat menimbulkan beberapa versi tersebar di
organisasi, tanpa ada yang tahu versi yang benar.
1/3 dari semua responden mengatakan
bahwa jumlah pakar tidak memadai karena
mereka “sering kali” meninggalkan timnya.

Berbagi Pengetahuan di Era Baru
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Survei tersebut menemukan bahwa, rata-rata, karyawan berpotensi
menghemat antara empat hingga enam jam setiap minggu jika
mereka tidak perlu mencari informasi, atau menghabiskan waktu
untuk membuatnya ulang. Dengan kata lain, mereka dapat
menghemat antara 11 hingga 14% produktivitas harian, daripada
mengunduh file yang sama beberapa kali, menelusuri berbagai
folder dokumen, mencari arsip email, dll.
Terlebih lagi, peningkatan produktivitasnya mencapai sekitar
3x lebih tinggi dibandingkan tahun 2016, setelah Nucleus
Research menemukan bahwa karyawan menghabiskan rata-rata
4,3% produktivitas harian untuk mencari file yang tepat atau
paling relevan. 3 Apa yang berubah dalam empat tahun? Selain
pertumbuhan data yang terus bertambah, kini lebih banyak
karyawan bekerja dari rumah akibat pandemi ini.

Dampak terhadap Waktu dan Produktivitas saat Mencari atau Membuat Ulang Informasi

Tenaga Ahli kehilangan

Para eksekutif/BDM/ITDM

produktivitas selama

5,72 minggu
per tahun.

Karena 11% waktu mereka
dihabiskan untuk mencari atau
membuat ulang informasi.

Berbagi Pengetahuan di Era Baru

kehilangan produktivitas selama

VS

7,28 minggu
per tahun .

Karena 14% waktu mereka
dihabiskan untuk mencari atau
membuat ulang informasi.
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Berikut adalah pendapat tenaga ahli dan pembuat keputusan tentang produktivitas
mereka, yang berkaitan dengan berbagi pengetahuan:
“Cara kami berbagi dan mengatur materi
sangat tidak konsisten.”

“Diperlukan waktu dan sumber daya untuk
menyimpan file dalam database yang dapat
ditelusuri.”

“Informasi tidak disimpan secara sistematis,

“Sistem pengetahuan kami diatur dengan cara

sehingga sulit ditemukan.”

yang berbeda dari waktu ke waktu. Hal ini
mengingatkan saya pada kode spaghetti. ”

Tetapi organisasi masih memiliki harapan. Mereka melihat
banyak manfaat dalam alat berbagi pengetahuan yang
membantu menampilkan informasi yang relevan, mengurangi
konten duplikat, dan meningkatkan pengalaman pencarian.
Tenaga ahli khususnya mengatakan bahwa manfaat paling
menarik dari alat berbagi pengetahuan adalah kemampuan untuk
menemukan informasi lebih cepat, sehingga mereka memiliki lebih
banyak waktu untuk melakukan pekerjaan yang lebih penting (52%).
Manfaat utama lainnya mencakup mengurangi kebutuhan untuk
membuat ulang informasi (44%) dan memiliki satu sumber data
(43%). Yang terpenting, mereka semua ingin bekerja dengan lebih
cerdas, tanpa perlu mengkhawatirkan ketersediaan informasi yang
tepat pada waktu yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.

3 Manfaat Utama Alat Berbagi Pengetahuan untuk Tenaga Ahli

52%

Menemukan informasi
lebih cepat

Berbagi Pengetahuan di Era Baru

44%

Mengurangi kebutuhan
untuk membuat ulang
informasi

43%

Memiliki satu
sumber data
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Para pembuat keputusan memiliki perspektif yang sedikit berbeda
tentang manfaat paling menarik dari alat berbagi pengetahuan.
Manfaat utamanya bagi ITDM dan BDM adalah kemampuan untuk
meningkatkan produktivitas karyawan guna menghemat waktu dan
biaya (49%). Sebaliknya, para eksekutif memprioritaskan kemampuan
untuk menyimpan pengetahuan implisit (yaitu, pengetahuan
yang diperoleh dari pengalaman pribadi) ketika anggota tim
meninggalkan organisasi atau beralih ke posisi yang baru (45%).
Mereka semua sepakat tentang perlunya dukungan dalam
pembuatan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat.

3 Manfaat Utama Alat Berbagi Pengetahuan bagi Pembuat Keputusan
Respons
Eksekutif

45%

43%

37%

Respons
ITDM/BDM

49%

39%

35%

Berbagi Pengetahuan di Era Baru

Mempertahankan
pengetahuan/keahlian
implisit saat anggota tim
meninggalkan tim

Meningkatkan efisiensi/
produktivitas karyawan,
menghemat waktu/
biaya

Meningkatkan efisiensi/
produktivitas karyawan,
menghemat waktu/
biaya

Mengelola informasi
dalam jumlah besar
secara efektif untuk
meningkatkan layanan

Memungkinkan
pembuatan keputusan
yang lebih baik/lebih
cepat

Memungkinkan
pembuatan keputusan
yang lebih baik/lebih
cepat
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Berbagi Pengetahuan dalam Perubahan
Yang Cepat

Dampak COVID-19
“ Kini, kami semakin
membutuhkan alat
ini karena kami tidak
memiliki komunikasi
langsung.“
—BDM, Layanan kesehatan

Menyampaikan pengetahuan penting kepada orang yang tepat
pada saat yang tepat selalu menjadi tantangan bagi organisasi
dengan berbagai skala. Tetapi pandemi COVID-19 telah menambah
tantangan baru, karena organisasi perlu beralih ke sistem kerja jarak
jauh dalam waktu singkat. Gaya kerja hibrid diharapkan akan menjadi
standar ke depannya, artinya, karyawan terkadang bekerja dengan
rekan kerja di kantor, dan dari jarak jauh di lain waktu.
Sebelumnya, karyawan cukup membungkuk di atas sekat bilik untuk
meminta bantuan rekan kerja di sebelahnya. Tetapi pekerja jarak jauh
dan hibrid memerlukan alat yang tepat untuk membantu mereka
menemukan jawaban atas pertanyaan mereka, mengidentifikasi
pakar di dalam organisasi, dan menghindari perlunya membuat ulang
informasi yang sudah ada.
Apa saja rencana organisasi untuk menangani proses berbagi
pengetahuan ke depannya? Survei tersebut menemukan
bahwa pembuat keputusan cenderung menjadikan alat berbagi
pengetahuan sebagai prioritas selama 12-24 bulan ke depan.
Sebagian besar responden berencana untuk berinvestasi dalam
dan/atau mencari alat berbagi pengetahuan. Terkait hal tersebut,
93% eksekutif, 84% ITDM dan 79% BDM mengatakan hal ini mungkin
saja terjadi. Sebagian besar juga berencana untuk meningkatkan
fungsionalitas dan integrasi data pada alat manajemen pengetahuan
mereka saat ini (93% eksekutif, dibandingkan dengan 87% dari ITDM
dan BDM).

Berbagi Pengetahuan di Era Baru
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Terkait dampak COVID-19, organisasi memiliki apresiasi dan minat
yang tinggi terhadap alat berbagi pengetahuan. Mereka tidak hanya
perlu memenuhi kebutuhan komunikasi dan kolaborasi virtual para
pekerja jarak jauh, tetapi juga ingin bersiap jika terjadi pandemi lain.
Para eksekutif menunjukkan perubahan minat terbesar pada alat
berbagi pengetahuan (67%), tetapi setidaknya setengah dari ITDM
dan BDM juga memiliki minat yang lebih besar (masing-masing 50%
dan 53%).
Dampak COVID-19 pada Minat terhadap Alat Berbagi Pengetahuan

37% 30%

Eksekutif
ITDM
BDM
Tenaga Ahli

25% 25%
21% 32%
20% 21%
Jauh lebih tertarik

Berbagi Pengetahuan di Era Baru

Sedikit lebih tertarik
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Berbagi Pengetahuan Lebih Cerdas
dengan Microsoft

Dampak COVID-19
“ Ketika WFH berakhir,
sistem kerja jarak jauh
akan tetap berjalan.
Berbagi pengetahuan
akan semakin
diperlukan.”
—BDM, Layanan Keuangan

Microsoft menggambarkan Microsoft 365 sebagai “cloud
produktivitas dunia.” Alat berbagi pengetahuan di Microsoft
Viva, yang merupakan tambahan terbaru di Microsoft 365, dapat
membantu organisasi bertahan di masa yang berubah cepat ini dan
menjadi lebih tangguh, efisien, serta produktif.
Viva Topics dirancang untuk memberdayakan karyawan dengan
pengetahuan dan keahlian dalam aplikasi yang mereka gunakan
setiap hari. Karyawan dapat memperoleh informasi yang mereka
butuhkan, mulai dari menemukan pakar bidang tertentu hingga
menemukan wawasan terkait item tertentu, dari dalam alur kerja
mereka.
SharePoint Syntex menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk
secara otomatis menandaidan mengatur beragam data di seluruh
ekosistem Microsoft 365, serta repositori dan sistem pihak ketiga.
Topik utama lebih mudah diakses untuk pembelajaran, baik bagi
mereka yang bekerja di Office, Outlook, maupun Microsoft Teams.

Berbagi Pengetahuan di Era Baru

17

Dampak COVID-19
“ Alat berbagi
pengetahuan akan
membantu kami bersiap
jika terjadi pandemi
lainnya. ”

Mengapa harus menggunakan Microsoft Viva dan SharePoint
Syntex untuk berbagi pengetahuan
Pengalaman pencarian yang efisien
Integrasi dengan alat sehari-hari
Klasifikasi/kurasi konten yang didukung AI

—Eksekutif, Real Estat

Mempercepat waktu produktivitas
Peningkatan keamanan dan kepatuhan
Karena organisasi berencana untuk menyebarkan alat berbagi
pengetahuan baru, serta memaksimalkan yang sudah ada, langkah
yang tepat berikutnya adalah Microsoft Viva. Layanan konten
SharePoint telah digunakan oleh 66% responden, sehingga
konsolidasi, penghentian, atau penggantian solusi titik lainnya dapat
dilakukan.

Penggunaan Alat Berbagi Pengetahuan Saat Ini

66%

SharePoint
Alat pencarian
di perusahaan

48%

Dengan Viva Topics, organisasi memiliki pemahaman lebih banyak
terkait topik dan koneksi yang terpenting sehingga membantu
para eksekutif lebih memahami “ritme” karyawan. Para pembuat
keputusan dapat melihat topik yang populer, pakar dengan
pengetahuan yang paling sering diakses, dan bahkan topik yang
tidak lagi digunakan.
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Kesimpulan

Dengan meningkatkan aplikasi penting yang sudah digunakan
organisasi sehari-hari, Microsoft memberdayakan karyawan dengan
pengetahuan yang mereka butuhkan untuk bertindak cepat,
sekaligus memastikan informasi tetap terlindungi dan aman. Bahkan,
Microsoft telah dinobatkan sebagai yang Terdepan dalam Magic
Quadrant Gartner untuk Platform Layanan Konten dan Terdepan
dalam Pengarsipan Informasi Perusahaan pada tahun 2019. Gunakan
solusi Microsoft untuk menghadirkan efisiensi baru dan menyingkirkan
kekhawatiran di era yang berubah dengan cepat.
Siap untuk mengubah proses berbagi pengetahuan Anda?
Pelajari bagaimana Microsoft Viva Topics dan SharePoint Syntex
dapat membantu organisasi Anda mendapatkan informasi yang
tepat untuk orang yang tepat pada waktu yang tepat, di mana pun
mereka bekerja.
Pelajari selengkapnya

Tentang survei
Spiceworks Ziff Davis melakukan survei online atas nama Microsoft pada bulan
Juni 2020. Survei ini menargetkan pembuat keputusan tingkat C, bisnis, dan
TI, serta pengguna alat berbagi pengetahuan, di berbagai industri. Organisasi
harus memiliki setidaknya 500 karyawan, tetapi 34% responden memiliki 10.000
karyawan atau lebih. Survei ini bertujuan untuk memahami tantangan, persepsi,
dan praktik saat ini terkait proses berbagi pengetahuan, termasuk kebutuhan
pekerja jarak jauh dan pengaruhnya terhadap produktivitas. Hasil survei
memperlihatkan respons dari 750 peserta yang berada di AS.
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