Zdieľanie poznatkov
v meniacom sa svete
Posúdenie prekážok a príležitostí na zlepšenie prístupu
k informáciám, odolnosti a úspory nákladov v hybridných
pracovných prostrediach
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Zhrnutie

V súčasnosti sa organizácie stretávajú s veľkým objemom komunikácie
a obsahu, ktorý sa vytvorí počas pracovného dňa. Zobrazovanie a
poskytovanie týchto poznatkov správnym zamestnancom v správnom
čase je aj naďalej problematické. Táto situácia je sťažená ešte viac
pandémiou ochorenia COVID-19. Zaistenie rýchleho a zabezpečeného
prístupu k aktuálnym prehľadom pre zamestnancov pracujúcich na
diaľku považujú mnohé organizácie za natoľko dôležité, že nástroje
zdieľania poznatkov považujú za prioritu v nasledujúcich 12 až
24 mesiacoch.
Výskum spoločnosti Spiceworks Ziff Davis o trendoch zdieľania poznatkov
zistil, že:
Organizácie môžu ušetriť zamestnancom päť až osem
týždňov produktivity ročne, ak zamestnanci môžu efektívne
hľadať a používať poznatky, ktoré majú k dispozícii.
Nástroje na zdieľanie poznatkov umožňujú používateľom
rýchlejšie nájsť informácie, získať prístup k jedinému zdroju
pravdy a vyhnúť sa potrebe opätovného vytvárania už
existujúcich informácií, čím organizácia šetrí čas a peniaze.
Zabezpečenie, vyhľadávanie a integrácia poznatkov je pre
organizácie na celom svete mimoriadne dôležité, najmä v
situácií, kedy na diaľku pracuje stále väčší počet zamestnancov.
Spoločnosť Microsoft ponúka integrované riešenia na zvýšenie
produktivity prostredníctvom cloudu služby Microsoft 365. Microsoft
Viva je integrovaná platforma zamestnaneckej skúsenosti založená
na prehľadoch, ktorá spája komunikáciu, poznatky, vzdelávanie
a prehľady o pracovisku. Viva Témy šetria čas tým, že ľuďom uľahčia
vyhľadávanie poznatkov a zapoja ich do pracovného procesu.
SharePoint Syntex zas využíva pokročilú umelú inteligenciu a strojové
vyučovanie na vylepšenie odborných znalostí človeka, automatizáciu
spracovania obsahu a transformáciu obsahu na poznatky.
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Úvod
Organizácie každý deň vytvárajú veľké množstvo informácií
v podobe dokumentov, e-mailov, chatových správ, webových
stránok, intranetových lokalít atď. Hľadanie a zdieľanie najcennejších
prehľadov a zdrojov je však náročné, najmä pre nových zamestnancov
alebo zamestnancov, ktorí menia pozíciu v rámci organizácie. Poznatky
sú k dispozícií, ale čas potrebný na ich vyhľadanie alebo na vyhľadanie
odborníkov v rámci organizácie, ktorí dokážu pomôcť, môže nákladne
znížiť produktivitu. Na základe údajov z Ministerstva práce USA by
bolo možné v USA ušetriť 8,57 milióna USD ročne znížením času na
dosiahnutie efektivity nových zamestnancov o týždeň (pre spoločnosti
s výnosmi vo výške 1 miliardy USD alebo viac).1
Súčasná globálna zdravotná kríza zmenila spôsob, akým pracujeme.
Je menej príležitostí stretnúť niekoho neplánovane alebo sa s niekým
porozprávať na chodbe. Stúpa dôležitosť poskytovania správnych
poznatkov správnym ľuďom v správnom čase bez ohľadu na to, kde
pracujú. Hoci sa v roku 2020 očakáva, že výdavky na IT budú celkovo
klesať, riešenia, ktoré podporujú prácu na diaľku a spoluprácu,
budú pravdepodobne rásť.2 Mnohí zamestnanci sa môžu rozhodnúť
pracovať hybridným spôsobom (v kancelárii aj na diaľku) aj po
skončení pandémie.
Dobrou správou je, že potenciál na zvýšenie produktivity
prostredníctvom zlepšovania procesov poskytovania poznatkov je
rovnako vysoký.
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Ako organizácie plánujú riešiť problémy a príležitosti, ktoré
vytvára zdieľanie poznatkov?
Spoločnosť Spiceworks Ziff Davis nedávno uskutočnila prieskum
medzi organizáciami z USA, v ktorom sa snažila nájsť odpovede
na tieto a aj ďalšie otázky. Respondenti pracovali v organizáciách
všetkých veľkostí na rôznych pozíciách, ako napríklad v oblasti IT,
podnikania, prípadne na pozíciach vrcholového manažmentu alebo
ako pracovníci s poznatkami. Zastúpená bola aj široká škála odvetví,
od výroby a finančných služieb až po zdravotníctvo, vládne inštitúcie,
služby IT a maloobchod.
Táto technická dokumentácia obsahuje výsledky tohto prieskumu
vrátane hĺbkových prehľadov o stave zdieľania a spravovania
poznatkov, ako aj o vývoji v tejto oblasti. Dozviete sa tiež, prečo
nástroje na zdieľanie poznatkov majú zmysel pre hybridný štýl
práce. Poskytujú zamestnancom informácie, ktoré potrebujú, aby
boli produktívnejší, a pomáhajú vašej organizácii byť efektívnejšou,
odolnejšou a inovatívnejšou.
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Situácia v oblasti zdieľania poznatkov
Po celé desaťročia sa organizácie pri výmene informácií medzi
pracovníkmi spoliehali predovšetkým na e-mail a intranetové lokality.
Podľa prieskumu spoločnosti Spiceworks Ziff Davis sa veľa nezmenilo.
Tri zo štyroch organizácií (75 %) používajú na distribúciu informácií
e-mail, zatiaľ čo 67 % sa spolieha na podnikový intranet. Mnohí
respondenti tiež tvrdia, že zdieľajú informácie prostredníctvom schôdzí,
nástrojov na zdieľanie súborov a sociálnych sietí či komunikačných
nástrojov.

Aktuálne postupy zdieľania informácií

75 %

E-mail

67 %

Podnikový intranet

58 %

Podnikové schôdze

44 %

Nástroj na zdieľanie súborov

43 %

Sociálne siete/komunikačný nástroj
Nástroj na riadenie projektov

31 %

Databáza spoločnosti

30 %

Tlačené obežníky/dokumenty

29 %

Nástroj na zdieľanie poznatkov
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14 %
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Organizácie s viac ako 10 000 zamestnancami sa v skutočnosti pri
zdieľaní informácií viac spoliehajú na podnikový intranet a e-mail.
Respondenti v sektore IT (služby IT, spravované služby alebo softvér)
patria k tým, ktorí s väčšou pravdepodobnosťou zdieľajú informácie
prostredníctvom nástrojov na zdieľanie poznatkov (nástrojov,
ktoré kombinujú vedomostnú databázu organizácie s robustným
vyhľadávaním a funkciami spolupráce).
Čo je príčinou týchto postupov? Väčšina organizácií (65 %) nemá
do svojich procesov integrované nástroje ani postupy na zdieľanie
poznatkov. Väčšie organizácie používajú zložitú infraštruktúru IT, čo
spôsobuje nárast problémov so zabezpečením a dodržiavaním súladu,
ako aj s izolovanými údajmi. Okrem toho, aj keď zložitosť mnohých
starších nástrojov zdieľania poznatkov môže obmedzovať prijatie
používateľmi, úroveň školenia je často minimálna. Takmer polovica
respondentov (49 %) tvrdí, že neabsolvovala žiadne školenie alebo len
niekoľko hodín.

Čas školení investovaný do nástrojov na zdieľanie poznatkov

20 % Veľa

31 % Prijateľné množstvo

21 % Žiaden

28 % Trochu

Respondenti tvrdia, že ich súčasné nástroje na zdieľanie poznatkov sa
používajú najviac na interné zdieľanie informácií a tímovú spoluprácu.
Napriek tomu sa zdá, že organizácie rozumejú významu pomáhania
zamestnancom získať prístup k poznatkom, ich zdieľaní a správe.
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Päť najpoužívanejších funkcií v nástrojoch na zdieľanie poznatkov

53 %

Interné zdieľanie
informácií

44 %

Spolupráca s ostatnými

38 %

Osvedčené postupy,
dokumentácia,
vzdelávanie

32 %

Správa pracovného
postupu a úloh

26 %

Správa obsahu a verzií

Vzhľadom na funkcie, ktoré sa používajú viac než ostatné, akí
spokojní sú respondenti s aktuálnymi nástrojmi na zdieľanie
poznatkov? Zdá sa, že úroveň spokojnosti výrazne závisí od
respondentov. Vedúci pracovníci sú mimoriadne spokojní alebo veľmi
spokojní (87 %) s aktuálnymi nástrojmi, čo môže byť dôsledkom
ich zapojenia do rozhodovacieho procesu a úrovne ich používania.
Väčšina pracovníkov s rozhodovacími právomocami v oblasti IT
(ITDM) a s rozhodovacími právomocami v podniku (BDM) je tiež veľmi
spokojná (68 % a 47 %). Pracovníci s informáciami, t. j. tí pracovníci,
ktorí tieto nástroje používajú pravdepodobne najčastejšie, sú aj najviac
nespokojní.
Pri hlbšej analýze údajov sa ukazuje vyššia spokojnosť medzi tými
respondentmi, pri ktorých je integrácia nástrojov a procesov zdieľania
poznatkov vyššia. Organizácie v sektore IT dosahujú tiež vyššiu mieru
spokojnosti.
Spokojnosť s aktuálnymi nástrojmi na zdieľanie poznatkov

Vedúci
.
pracovník

42 % Mimoriadne spokojní
45 % Veľmi spokojní
13 % Celkom spokojní

Zdieľanie poznatkov v meniacom sa svete

Pracovník
s informáciami

3 % Mimoriadne spokojní
25 % Veľmi spokojní
63 % Celkom spokojní
6 % Nie veľmi spokojní
4 % Vôbec nie spokojní
8

Prekážky a príležitostí v oblasti zdieľania
poznatkov

Vplyv ochorenia
COVID-19
„ Väčšina zamestnancov
pracuje z domu, a preto
musíme centralizovať
vedomostnú databázu,
aby sme minimalizovali
stratený čas.“
– ITDM, poisťovníctvo

Ako hovorí staré príslovie: „Poznatky znamenajú moc.“ Platí to
najmä v tých odvetviach, v ktorých sú výnosy spojené s duševným
vlastníctvom. Aké ťažké je v súčasnosti pre zamestnancov nájsť obsah,
odpovede alebo odborníkov, ktorých potrebujú? Aká je situácia v prvej
línii?
Pokiaľ ide o zdieľanie poznatkov, vo väčšine organizácií sa vedúci
pracovníci, ako aj ITDM a BDM domnievajú, že ich zamestnanci sa
potýkajú s problémami. Zatiaľ čo respondenti boli rozdelení na polovice
pri otázke o výskyte tohto problému, takmer všetci sa zhodli na tom,
že existujú zamestnanci, ktorí majú problémy týkajúce sa zdieľania
poznatkov.

Koľko zamestnancov má problémy so zdieľaním poznatkov?

3 % Žiaden

45 %

Malá časť
alebo ešte menej

Zdieľanie poznatkov v meniacom sa svete

9 % Všetci

43 %

Polovica
alebo viac
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Názory sa líšia aj na to, ako dobre organizácie spĺňajú potreby
jednotlivcov v kľúčových oblastiach zdieľania poznatkov (napríklad pri
zdieľaní skúseností, spolupráci s ostatnými a výkonných možnostiach
vyhľadávania). Vo všeobecnosti vedúci pracovníci dávali najviac
kladných hodnotení a pracovníci s informáciami najmenej.
Väčšina vedúcich pracovníkov a pracovníkov s informáciami sa
zhoduje s tým, že ich organizácie dobre zabezpečujú informácie,
pričom 71 % hodnotí výkon ich organizácie ako „vynikajúci“ alebo
„dobrý“. Vedúci pracovníci vnímajú integráciu informácií a možnosti
vyhľadávania ako oblasti, v ktorých sa organizáciám dobre darí, s čím
však nesúhlasí viac než polovica pracovníkov s informáciami.

Najväčší prínos zdieľania poznatkov
Odpovede pracovníkov
s informáciami

Odpovede vedúcich
pracovníkov
Integrácia informácií
z viacerých zdrojov

1

Ochrana zdieľaných alebo
distribuovaných informácií

Vyhľadávanie
informácií

2

Integrácia informácií
z viacerých zdrojov

3

Vyhľadávanie
informácií

Ochrana zdieľaných alebo
distribuovaných informácií

Všetci respondenti prieskumu (vedúci pracovníci, ITDM, BDM
a pracovníci s informáciami) súhlasia s tým, že zabezpečenie
zdieľaných informácií je kriticky dôležité pre úspech organizácie, ako
aj pre vykonávanie práce jednotlivcov. Zaznamenávanie poznatkov
v rámci inštitúcie a zdieľanie zručností člena tímu boli identifikované
ako oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť najväčšie zlepšenie.
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Vplyv ochorenia
COVID-19

Čo je najväčším problémom v súvislosti so zdieľaním informácií v
organizácii? Respondenti pomenovali širokú škálu problémov vrátane
nasledovných:

„ 90 % pracovníkov
pracuje z domu, a preto
je zabezpečenie zdieľania
poznatkov nevyhnutné.“

Obavy týkajúce sa zabezpečenia a dôvernosti

—Pracovník s informáciami,
finančné služby

Nástroje, ktoré sa ťažko používajú/majú technologické
obmedzenia

Ťažkopádna integrácia a zlá organizácia informácií

Zastarané informácie
Únik poznatkov
Chýbajúce prijatie a školenia
Vedúci pracovníci (43 %) a BDM (42 %) tvrdia, že najväčšie výzvy
spojené so zdieľaním poznatkov súvisia so zaradením zamestnancov
a so zvyšovaním kvalifikácie nových členov tímu. Na druhej strane,
ITDM (38 %) a pracovníci s informáciami (33 %) sa omnoho viac
obávajú úniku poznatkov v podobe ľudí, ktorí opúšťajú svoj tím alebo
organizáciu. Počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 to môže
byť ešte znepokojujúcejšie, pretože niektorí zamestnanci sú preradení
alebo inak nedostupní.
Okrem toho, v súčasnosti zamestnanci častejšie pracujú na diaľku
alebo sú izolovaní v globálnych organizáciách. Majú menej
príležitostí na neformálne stretnutia s kolegami a na získavanie
odpovedí, ktoré potrebujú. Skutočnosť je taká, že ak zamestnanci
nemôžu nájsť vhodný obsah, často ho znova vytvárajú. To môže viesť
k tomu, že v organizácii je k dispozícii viacero verzií, pričom nikto si nie
je istý, ktorá verzia je správna.
Tretina všetkých respondentov tvrdí, že majú
skúsenosti s únikom poznatkov spôsobeným
ľuďmi, ktorí často opúšťajú svoj tím.
Zdieľanie poznatkov v meniacom sa svete
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Prieskum zistil, že v priemere môžu zamestnanci ušetriť od štyroch
do šiestich hodín týždenne, ak by nemuseli vyhľadávať informácie
alebo tráviť čas ich znovuvytváraním. Inými slovami, namiesto
opakovaného sťahovania rovnakého súboru, prehľadávaním
množstva priečinkov dokumentov, vyhľadávaním v e-mailových
archívoch a podobne, by mohli získať 11 až 14 % produktivity denne.
Okrem toho je zvýšenie produktivity približne 3x vyššie ako v roku
2016, keď spoločnosť Nucleus Research zistila, že zamestnanci trávia
v priemere 4,3 % produktivity denne hľadaním správnych alebo
najvhodnejších súborov.3 Čo sa zmenilo za štyri roky? Reakciou na
pandémiu je okrem exponenciálneho rastu údajov aj skutočnosť, že
čoraz viac zamestnancov pracuje z domu.

Vplyv vyhľadávania alebo znovuvytvárania informácií na čas a produktivitu

Pracovníci s informáciami stratia

Vedúci pracovníci/BDM/ITDM

5,72 týždňa
produktivity ročne.

Je to spôsobené tým, že 11 % času strávia
hľadaním   alebo znovuvytváraním informácií.

Zdieľanie poznatkov v meniacom sa svete

stratia

VS

7,28 týždňa
produktivity  ročne.

Je to spôsobené tým, že 14 % času
strávia hľadaním alebo znovuvytváraním
informácií.
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Toto povedali pracovníci a osoby s rozhodovacou právomocou o svojej produktivite
v súvislosti so zdieľaním poznatkov:
„Materiály zdieľame a usporadúvame veľmi
nekonzistentne.“

„Ukladanie súborov do databázy, v ktorej je
možné vyhľadávať, si vyžaduje čas a zdroje.“

„Informácie sa neukladajú systematicky,
čo sťažuje vyhľadávanie.“

„Naše systémy poznatkov boli v priebehu času
usporiadané rôznymi spôsobmi. Pripomína
mi to špagetový kód.“

Organizáciám však svitá na lepšie časy. V nástrojoch na zdieľanie
poznatkov vidia mnoho výhod. Tieto nástroje pomáhajú získať
relevantné informácie, znižujú množstvo duplicitného obsahu
a zlepšujú vyhľadávanie. Konkrétne pracovníci s informáciami
tvrdia, že najväčšou výhodou nástrojov na zdieľanie poznatkov je
možnosť rýchlejšieho vyhľadania informácií. Vďaka tomu môžu tráviť
viac času zmysluplnou prácou (52 %). Ďalšími najväčšími výhodami
sú obmedzenie potreby opätovného vytvárania informácií (44 %)
a prístup k jedinému zdroju pravdy (43 %). Všetci chcú byť schopní
pracovať efektívnejšie bez pochybností o tom, či budú mať k dispozícii
správne informácie, keď ich budú potrebovať na výkon svojej práce.

3 najväčšie výhody nástrojov na zdieľanie poznatkov pre
pracovníkov s informáciami

52 %

Rýchlejšie vyhľadávanie
informácií

Zdieľanie poznatkov v meniacom sa svete

44 %

Obmedzenie potreby
znovuvytvárania informácií

43 %

Prístup k jedinému
zdroju pravdy
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Pracovníci s rozhodovacími právomocami majú mierne odlišný
pohľad na najväčšie výhody nástrojov na zdieľanie poznatkov.
Najväčšou výhodou podľa ITDM a BDM je možnosť zvýšiť
produktivitu zamestnancov a ušetriť čas a peniaze (49 %). Vedúci
pracovníci naopak uprednostňujú možnosť zachovať tiché poznatky
(t. j. poznatky získané na základe osobných skúseností), keď
členovia tímu odídu z organizácie alebo sa presunú na inú pracovnú
pozíciu (45 %). Všetci súhlasia s tým, že je potrebné umožniť lepšie
a rýchlejšie rozhodovanie.

3 najväčšie výhody nástrojov na zdieľanie poznatkov pre pracovníkov s rozhodovacími právomocami
Odpovede
vedúcich
pracovníkov

45 %

43 %

37 %

Odpovede
ITDM/BDM

49 %

39 %

35 %

Zdieľanie poznatkov v meniacom sa svete

Zachovanie tichých
vedomostí a odborných
znalostí v prípade
odchodu členov tímu

Zvýšenie efektivity/
produktivity
zamestnancov a úspora
času/peňazí

Zvýšenie efektivity/
produktivity
zamestnancov a úspora
času/peňazí

Efektívna správa veľkého
množstva informácií na
zlepšenie služieb

Lepšie/rýchlejšie
rozhodovanie

Lepšie/rýchlejšie
rozhodovanie
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Zdieľanie informácií v časoch rýchlych zmien

Vplyv ochorenia
COVID-19
„ Tieto nástroje teraz
potrebujeme ešte
viac, pretože nemáme
k dispozícii osobnú
komunikáciu.“
– BDM, zdravotníctvo

Poskytnutie dôležitých poznatkov správnym ľuďom v správnom čase
je pre organizácie všetkých veľkostí stále veľkou výzvou. Pandémia
ochorenia COVID-19 však tejto výzve dala úplne nový rozmer,
pretože organizácie museli takmer okamžite začať používať prácu
na diaľku. Predpokladá sa, že hybridné štýly práce sa stanú normou
a zamestnanci budú niekedy pracovať s kolegami na mieste a inokedy
na diaľku.
V minulosti sa pracovníci mohli nakloniť nad stenu svojej kóje
a požiadať o pomoc kolegu. Pracovníci pracujúci na diaľku alebo
v hybridnom prostredí však potrebujú správne nástroje, ktoré im
pomôžu nájsť odpovede na ich otázky, identifikovať odborníkov
v rámci organizácie, ako aj vyhnúť sa znovuvytváraniu informácií, ktoré
už existujú.
Ako organizácie plánujú riešiť zdieľanie poznatkov v budúcnosti?
Prieskum zistil, že pre pracovníkov s rozhodovacími právomocami
budú nástroje na zdieľanie poznatkov prioritou počas nasledujúcich
12 až 24 mesiacov. Väčšina respondentov plánuje investovať do
nástrojov na zdieľanie poznatkov a/alebo ich hľadať. 93 % vedúcich
pracovníkov tvrdí, že je to pravdepodobné v porovnaní s 84 % ITDM
a 79 % BDM. Veľká väčšina tiež plánuje zlepšiť funkčnosť a integráciu
údajov ich aktuálnych nástrojov na správu poznatkov (93 % vedúcich
pracovníkov v porovnaní s 87 % ITDM a BDM).
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Vplyvom ochorenia COVID-19 stúpa záujem organizácií o nástroje
na zdieľanie poznatkov. Nie je to len pretože musia pracovníkom na
diaľku poskytovať virtuálnu komunikáciu a spoluprácu, ale chcú sa
pripraviť aj na ďalšie pandémie. Medzi vedúcimi pracovníkmi nastala
najväčšia zmena záujmu o nástroje na zdieľanie poznatkov (67 %),
no záujem stúpa aj medzi približne polovicou ITDM a BDM (50 %
resp. 53 %).

Vplyv ochorenia COVID-19 na záujem o nástroje na zdieľanie
poznatkov
Vedúci
pracovník
ITDM
BDM
Pracovník
s informáciami

37 % 30 %
25 % 25 %
21 % 32 %
20 % 21 %
Omnoho väčší záujem
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Inteligentnejšie zdieľanie informácií so
spoločnosťou Microsoft

Vplyv ochorenia
COVID-19
„ Po skončení nutnosti
práce z domu sa
využívanie práce
na diaľku neskončí.
Zdieľanie poznatkov
bude ešte dôležitejšie.“
– BDM, finančné služby

Spoločnosť Microsoft opisuje službu Microsoft 365 ako „svetový cloud
produktivity“. Nástroje na zdieľanie poznatkov v module Microsoft
Viva, ktoré sú najnovším doplnkom služieb Microsoft 365, môžu
pomôcť organizáciám stať sa v tejto dobe rýchlych zmien odolnejšími,
efektívnejšími a produktívnejšími.
Viva Témy umožňujú podporovať ľudí poznatkami a odbornými
znalosťami o aplikáciách, ktoré každý deň používajú. Zamestnanci
môžu získavať potrebné informácie priamo počas práce, od vyhľadania
príslušných odborníkov až po objavovanie prehľadov týkajúcich sa
konkrétnej položky.
Služba SharePoint Syntex používa umelú inteligenciu na automatické
označovanie a usporadúvanie rôznorodých údajov v rámci
ekosystému služieb Microsoft 365, ako aj odkladacích priestorov
a systémov tretích strán. Vzdelávanie o kľúčových témach je
prístupnejšie, bez ohľadu na to, či ľudia pracujú v Office, Outlooku
alebo v Microsoft Teams.
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Vplyv ochorenia
COVID-19
„ Nástroj na zdieľanie
poznatkov nám pomôže
pripraviť sa na ďalšiu
pandémiu.“
– Vedúci pracovník, odvetvie
nehnuteľností

Prečo využívať na zdieľanie poznatkov Microsoft Viva a SharePoint
Syntex?
Efektívne vyhľadávanie
Integrácia s nástrojmi používanými každý deň
Klasifikácia/vytváranie obsahu riadené pomocou umelej
inteligencie
Rýchlejší nábeh produktivity nových zamestnancov
Zlepšenie zabezpečenia a dodržiavania súladu
Ak organizácie plánujú nasadiť nové nástroje na zdieľanie poznatkov,
ako aj čo najlepšie využívať súčasné nástroje, je ďalším logickým
krokom platforma Microsoft Viva. Obsahové služby SharePointu už
používa 66 % respondentov, a preto je pravdepodobne možné zlúčiť,
vyradiť z činnosti alebo nahradiť iné sharepointové riešenia.

Používanie nástrojov na zdieľanie poznatkov v súčasnosti

66 %

SharePoint
Nástroje
podnikového
vyhľadávania

48 %

Vďaka modulu Viva Témy majú organizácie lepší prehľad
o najdôležitejších témach a prepojeniach. Zároveň vedúcim
pracovníkom pomáha lepšie porozumieť prevládajúcim „náladám“
medzi zamestnancami. Pracovníci s rozhodovacími právomocami
môžu sledovať, ktoré témy sú obľúbené, poznatky ktorých odborníkov
sa používajú často, a dokonca aj to, ktoré témy sa už nepoužívajú.
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Záver

Podporou kriticky dôležitých aplikácií, ktoré organizácie používajú
každý deň, podporuje spoločnosť Microsoft ľudí prostredníctvom
poznatkov, ktoré potrebujú, aby mohli konať rýchlo, a zároveň tým
zabezpečuje ochranu a zabezpečenie informácií. Spoločnosť Microsoft
bola v roku 2019 vyhlásená za lídra v magickom kvadrante spoločnosti
Gartner pre platformy obsahových služieb a za lídra v oblasti archivácie
podnikových informácií. Na riešenia spoločnosti Microsoft sa môžete
spoľahnúť. Poskytujú väčšiu efektivitu a pokoj uprostred rýchlo sa
meniaceho sveta.
Ste pripravení transformovať zdieľanie poznatkov? Zistite, ako
platforma Microsoft Viva Témy a služba SharePoint Syntex dokážu
pomôcť vašej organizácii dostať správne informácie k tým správnym
ľuďom v správnom čase bez ohľadu na to, kde pracujú.
Ďalšie informácie

Informácie o prieskume
Spoločnosť Microsoft v júni 2020 oslovila spoločnosť Spiceworks Ziff Davis, aby
vykonala online prieskum. Tento prieskum sa zameriaval na pracovníkov v oblasti IT,
podnikania, prípadne na vrcholových manažérov, ako aj na používateľov nástrojov
na zdieľanie poznatkov v rôznych oblastiach. Organizácie museli mať aspoň
500 zamestnancov, no 34 % respondentov malo viac ako 10 000 zamestnancov.
Cieľom prieskumu bolo porozumieť aktuálnym výzvam, predstavám a postupom
týkajúcich sa zdieľania poznatkov vrátane potrieb pracovníkov pracujúcich na
diaľku a vplyvu na produktivitu. Výsledky prieskumu obsahujú odpovede od
750 respondentov z USA.
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