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Огляд

Сьогодні організації стикаються з величезною потребою в спілкуванні та
неймовірними обсягами вмісту, який створюється в процесі виконання
щоденних завдань. Однак пошук і передача цих знань відповідним
працівникам у правильний момент – справжній виклик. А від початку
пандемії COVID-19 робити це стало ще складніше. Насправді через
потребу надати віддаленим працівникам швидкий і безпечний доступ до
аналітики, на основі якої можна приймати рішення, багато організацій
поставило собі за мету розробити інструменти для обміну знаннями
протягом наступних 1–2 років.
Нижче наведено тенденції в процесі обміну знаннями, які було виявлено
під час опитування, проведеного компанією Spiceworks Ziff Davis.
Організації можуть допомогти працівникам заощадити від
п’яти до восьми тижнів продуктивної роботи на рік, якщо
нададуть ефективні засоби для пошуку та використання знань.
Інструменти для обміну знаннями дають працівникам змогу
знаходити інформацію швидше й використовувати єдине
джерело з достовірними даними, а також позбавляють потреби
повторно створювати вже наявну інформацію, завдяки чому
організації зможуть заощаджувати значну кількість часу та
коштів.
Безпека, можливість пошуку й інтеграція знань мають життєво
важливе значення для організацій в усьому світі, особливо коли
все більше працівників починають працювати віддалено.
Корпорація Майкрософт пропонує рішення для підвищення
продуктивності, які інтегровано в хмарні засоби Microsoft 365. Microsoft
Viva – це аналітична платформа для взаємодії працівників, де зібрано
рекомендації й інтегровано інструменти для комунікації, обміну
знаннями та навчання. Теми Viva допомагають користувачам заощадити
час, спрощуючи процес пошуку інформації та застосування знань у
роботі. А SharePoint Syntex використовує передові технології штучного
інтелекту та машинного навчання, щоб розширити можливості
користувачів, автоматизувати обробку вмісту й перетворити його на
знання.
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Вступ
Щодня організації створюють неймовірні обсяги інформації в
документах, електронних листах, повідомленнях чату, на вебсторінках, сайтах інтрамереж тощо. Але пошук і обмін найціннішими
аналітичними даними та ресурсами – доволі непросте завдання,
особливо для новачків і працівників, які переходять на іншу посаду.
Знання існують, однак витрата часу для пошуку даних – або фахівця,
який допоможе розібратися, – призводить до дороговартісної втрати
продуктивності. Згідно з даними Федерального бюро статистики
праці США, американські компанії могли б щорічно заощаджувати
8,57 млн дол. США, на тиждень скоротивши час на підготовку нових
працівників (актуально для компаній із доходом від 1 млрд дол. США)1.
Світова криза у сфері охорони здоров’я змінила наш підхід до роботи,
через що кількість незапланованих особистихзустрічей і обговорень
ідей у коридорах значно зменшилася. З’явилася нова потреба – надати
правильний обсяг знань правильній особі в правильний момент, хоч
де вона працюватиме. Незважаючи на те, що очікувані витрати на
підтримку IT знизяться у 2020 році, для рішень, що забезпечують
віддалену роботу й співпрацю, прогнозують збільшення інвестицій2.
Багато працівників можуть перейти на гібридний режим, поєднуючи
роботу в офісі й віддалено навіть після завершення пандемії.
Хороша новина полягає в тому, що потенціал для реального підвищення
продуктивності завдяки покращенню процесів обміну знаннями доволі
значний.
Обмін знаннями у світі, що постійно змінюється

4

Як організації планують упоратися з викликами й реалізувати
можливості, пов’язані з обміном знаннями?
Компанія Spiceworks Ziff Davis нещодавно провела опитування
організацій зі США, щоб отримати відповіді на це й інші запитання.
Серед респондентів були організації всіх розмірів, а перелік
опитаних працівників включав осіб, які приймають рішення щодо
IT-інфраструктури, бізнес-напрямків і загального вектору розвитку
організації, а також інформаційних працівників. Задля повноти картини
було опитано організації з різних галузей: від виробництва та надання
фінансових послуг до сфери охорони здоров’я, державних установ,
компаній, що надають IT-послуги, і закладів роздрібної торгівлі.
Документ містить результати опитування, зокрема глибоку вичерпну
аналітику щодо стану обміну й керування знаннями, а також розвитку
цього напрямку. Ви також дізнаєтеся, чому інструменти для обміну
знаннями особливо актуальні в умовах гібридної роботи: працівники
отримують необхідну їм інформацію, а організації підвищують свою
ефективність, стійкість до загроз і впроваджують інновації.
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Стан обміну знаннями
Протягом десятиліть організації покладалися на електронну пошту й
сайти інтрамережі як на основний ресурс для обміну інформацією між
працівниками. Згідно з опитуванням, яке провела компанія Spiceworks
Ziff Davis, відтоді змінилося небагато. Три з чотирьох організацій (75%)
використовують електронні листи, щоб розповсюджувати інформацію,
а 67% покладаються на корпоративні інтрамережі. Багато респондентів
також повідомляють, що діляться інформацією на корпоративних зустрічах,
а також за допомогою інструментів для обміну файлами та засобів для
комунікації.

Поточні практики обміну знаннями

75%

Електронна пошта

67%

Корпоративна інтрамережа

58%

Корпоративні наради

44%

Інструмент для обміну файлам

43%

Інструмент для комунікації
Інструмент для керування проектами

31%

Корпоративна база даних

30%

Друковані нотатки або документи

29%

Інструмент для обміну знаннями
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Насправді організації з понад 10 000 працівників найчастіше
використовують корпоративні інтрамережі й електронні листи, щоб
обмінюватись інформацією. Респонденти, які працюють в ІТ-секторі
(керовані й IT-служби або програмне забезпечення), перебувають
серед тих небагатьох, хто, імовірно, обмінюватиметься інформацією за
допомогою інструментів для обміну знаннями (тобто інструментами,
які поєднують базу знать організації й ефективні функції для пошуку та
співпраці).
Що сприяє такому підходу? Більшість організацій (65%) не має
інструментів для обміну знаннями або підходів, глибоко інтегрованих
у їхні робочі процеси. Більші організації покладаються на складні ІTінфраструктури, через що підвищуються ризики, пов’язані з безпекою та
відповідністю вимогам, а також виникає проблема розрізненості даних.
Ба більше, складність використання багатьох застарілих інструментів
для обміну знаннями може сповільнити адаптацію користувачів, а
кількість часу, що виділяється для навчання, зазвичай мінімальна.
Близько половини респондентів (49%) стверджують, що вони або
взагалі не проводять навчання, або приділяють цьому лише кілька
годин.

Час, що витрачається на навчання роботі з інструментами для
обміну знаннями

20% Багато

31% Доволі багато

21% Не витрачається

28% Небагато

Респонденти повідомляють, що наявні в них інструменти
для обміну знаннями здебільшого використовуються для обміну
інформацією всередині організації та спільної роботи. Однак організації,
здається, розуміють, наскільки важливо допомагати працівникам
отримувати доступ до знань, а також ділитися й керувати ними.
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П’ять основних функцій, які використовуються в інструментах для обміну знаннями

53%

Спільний доступ
до інформації
всередині
організації

44%

Співпраця з іншими

38%

Практичні поради,
документація,
навчання

32%

26%

Керування робочими Керування вмістом і
циклами й завданнями
версіями

Наскільки респонденти задоволені наявними інструментами для обміну
знаннями з огляду на функції, які використовуються найчастіше?
Виявилося, що рівень задоволеності значною мірою залежить від аудиторії.
Керівники надзвичайно або дуже задоволені (87%) наявними інструментами.
Можливо, це зумовлено тим, що вони беруть участь у прийнятті рішень,
а також тим, наскільки ці інструменти необхідні їм для виконання завдань.
Більшість осіб, які приймають рішення щодо IT-інфраструктури (працівники
ITDM) і напрямків розвитку (працівники BDM), також дуже задоволені (68%
і 47% відповідно). Однак інформаційні працівники, тобто працівники, які,
імовірно, використовуватимуть інструменти найбільше, лишилися найбільш
незадоволеними.
Якщо заглибитись у вивчення цих даних, стає зрозуміло, що вищий рівень
задоволеності спостерігається в респондентів із більшою інтеграцією інструментів
для обміну знаннями й робочих процесів. Організації, що ведуть діяльність в ITсекторі, також мають вищий рівень задоволеності.

Задоволеність від роботи з наявними інструментами для обміну знаннями

Інформаційний
працівник

Керівник
.

42% Надзвичайна задоволеність
45% Висока задоволеність
13% Посередня задоволеність
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3%
25%
63%
6%
4%

Надзвичайна задоволеність
Висока задоволеність
Посередня задоволеність
Певна незадоволеність
Абсолютна незадоволеність
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Перешкоди та можливості для обміну
знаннями
Вплив пандемії
COVID-19
" Більшість
співробітників працює з
дому, тож нам потрібно
централізувати базу
знань, щоб звести
втрати часу до
мінімуму".
– Працівник ITDM, сфера
страхування

У старому прислів’ї сказано: «Знання – це сила». Це особливо
актуально в галузях, у яких збільшення доходу безпосередньо
пов’язано з інтелектуальною власністю. Але наскільки сьогодні
працівникам важко знайти потрібні вміст, відповіді або фахівців?
Як це відбувається на "передовій"?
Коли мова йде про обмін знаннями, більшість організацій – за
словами керівників і працівників BDM та ITDM – вважає, що їхні
співробітники стикаються з проблемами. Незважаючи на те, що
думки респондентів щодо поширеності цієї проблеми розділилися
приблизно порівну, майже всі з них погодилися, що певні
працівники стикаються з труднощами під час обміну знаннями.

Скільки працівників стикаються з проблемами під час обміну
знаннями?

3% Жоден

45%

Невелика частина або менше

Обмін знаннями у світі, що постійно змінюється

9% Усі

43%

Половина або більше
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Також думки розділилися щодо того, наскільки успішно організації
задовольняють потреби певних осіб у ключових сферах обміну знаннями
(наприклад, обмін висновками, співпраця з іншими й надійні можливості
для пошуку інформації). Загалом керівники оцінюють цей аспект
найпозитивніше, а інформаційні працівники – найнегативніше.
Більшість керівників та інформаційних працівників погоджуються,
що їхні організації чудово захищають інформацію: 71% із них
оцінили роботу своїх організацій на "відмінно" або "добре". Керівники
вважають інтеграцію інформації та можливостей пошуку сферами,
де їхні організації досягли значних успіхів, тоді як більша половина
інформаційних працівників не погоджується з цим.

Основні переваги обміну знаннями
Відповіді
керівників

Відповіді інформаційних
працівників

Інтеграція інформації
з кількох джерел

1

Захист інформації, до якої надано
спільний доступ або яку розповсюджено

Можливість пошуку
інформації

2

Інтеграція інформації
з кількох джерел

3

Можливість пошуку
інформації

Захист інформації, до якої надано спільний
доступ або яку розповсюджено

Усі респонденти опитування (керівники, ITDM, BDM та інформаційні
працівники) погоджуються, що безпека інформації, що перебуває
в спільному доступі, важлива для успішного розвитку організації, а
також для виконання співробітниками своїх завдань. Документування
корпоративних знань і обмін навичками між учасниками команди було
визначено як сфери з найбільшим потенціалом для впровадження
інновацій.
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У чому полягають найбільші проблеми, пов’язані з поширенням

Вплив пандемії
COVID-19
" 90% співробітників
працюють із дому, тому
наявність безпечного
обміну знаннями вкрай
важлива".
– Інформаційний працівник,
сфера надання фінансових
послуг

інформації в межах усієї організації? Респонденти вказали на велику
кількість проблем, зокрема:
Занепокоєння питаннями безпеки й конфіденційності
Недолуга інтеграція й дезорганізація інформації
Складні у використанні інструменти й технологічні обмеження
Застаріла інформація
Витік знань
Нестача часу на адаптацію й навчання
Керівники (43%) і працівники BDM (42%) стверджують, що найбільша
проблема, пов’язана з обміном знаннями, полягає в навчанні новачків та
введенні в курс справи нових учасників команди. Водночас ITDM (38%)
та інформаційні працівники (33%) найбільше занепокоєні витоком знань,
коли люди переходять в іншу команду або звільняються. Під час кризи
через пандемію COVID-19 ця проблема стає актуальнішою, оскільки
одна частина працівників змінює напрямки роботи, а інша – може бути
недоступна з інших причин.
Ба більше, працюючи віддалено у великих організаціях,
співробітникам складніше звернутися в неформальній обстановці до
колег і попросити про допомогу. Насправді, коли працівники не можуть
знайти потрібний вміст, вони зазвичай повторно створюють його. У
результаті працівники в одній організації використовують кілька різних
версій того самого файлу, і ніхто не може сказати напевно, яка з них
актуальна.

Третина всіх респондентів стверджує, що
вони часто стикаються з витоком даних
через людей, які покидають команду.
Обмін знаннями у світі, що постійно змінюється
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У ході опитування було виявлено, що в середньому працівники можуть
потенційно заощаджувати від чотирьох до шести годин на тиждень,
якщо їм не доводитиметься шукати інформацію або витрачати час
на її повторне створення. Іншими словами, вони потенційно можуть
виконувати на 11–14% більше завдань замість того, щоб завантажувати
той самий файл кілька разів, копирсатися в папці з безліччю документів,
переривати архіви електронної пошти тощо.
Ба більше, приріст продуктивності зросте втричі, якщо порівняти з
2016 роком, коли компанія Nucleus Research виявила, що працівники
витрачають у середньому 4,3% від продуктивного робочого часу на
пошук найактуальніших файлів3. То що змінилося за чотири роки? Окрім
експоненційного зростання кількості даних, усе більше працівників
через пандемію перейшли на віддалений режим роботи.

Вплив пошуку й повторного створення інформації на витрати часу та продуктивність

Інформаційні працівники

Керівники / працівники BDM /
працівники ITDM утрачають

5,72 тижня

втрачають
продуктивної роботи на рік.

ПРОТИ

Причина полягає в тому, що 11%
свого часу вони витрачають на
пошук або повторне створення інформації.
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7,28 тижня

продуктивної роботи на рік.

Причина полягає в тому, що 14% свого часу
вони витрачають на пошук або повторне
створення інформації.
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Ось, що кажуть інформаційні працівники й особи, які приймають рішення, про
продуктивність своєї роботи, коли справа доходить до обміну знаннями:
"Ми дуже по-різному ділимося й організовуємо

"Щоб зберегти файли в базі даних із
можливістю пошуку, треба витратити багато

зберігання матеріалів".

часу й ресурсів".
"Інформація зберігається несистематично, через

"Наші бази знань формувалися по-різному в
різні періоди розвитку організації. Це нагадує

що її важко шукати".

мені невпорядкований програмний код".

Однак в організацій є надія. Вони бачать переваги від
використання інструментів для обміну знаннями, за допомогою
яких можна розташувати актуальну інформацію на видноті,
зменшити кількість вмісту, що дублюється, і покращити
можливості пошуку. Інформаційні працівники стверджують, що
найбільша перевага інструментів для обміну знаннями – можливість
знаходити інформацію швидше, завдяки чому вони можуть присвятити
більше часу корисним завданням (52%). Серед інших основних
переваг – обмеження потреби в повторному створенні інформації
(44%) і доступ до єдиного джерела достовірних відомостей (43%).
Зрештою, кожен із них хоче виконувати свої завдання, застосовуючи
розумніший підхід до роботи й не турбуючись про те, чи буде в них
доступ до достовірної інформації в конкретний момент часу.
Три основні переваги інструментів для обміну знаннями для
інформаційних працівників

52%

Швидший пошук
інформації
Обмін знаннями у світі, що постійно змінюється

44%

Обмеження потреби в
повторному створенні
інформації

43%

Доступ до єдиного
джерела достовірних
відомостей
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Погляд осіб, що приймають рішення, на основні переваги інструментів
для обміну знаннями дещо відрізняється. На думку працівників
ITDM і BDM, найбільша перевага полягає в можливості підвищити
продуктивність працівників і заощадити час та кошти (49%). Водночас
керівники пріоритезують можливість зберегти незадокументовані
знання (тобто знання, базою для яких є власний досвід), коли учасники
команди звільняються або переходять на іншу посаду (45%). Усі вони
погоджуються з тим, що необхідно покращити й пришвидшити процес
прийняття рішень.

Три основні переваги інструментів для обміну знаннями для осіб, що приймають рішення
Відповіді
керівників

45%

43%

37%

Відповіді
працівників
ITDM і BDM

49%

39%

35%
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Збереження
незадокументованих
знань і досвіду, коли
учасники покидають
команду

Підвищення
ефективності й
продуктивності
працівників,
збереження часу та
коштів

Підвищення
ефективності й
продуктивності
працівників,
збереження часу та
коштів

Краще та швидше
прийняття рішень

Ефективне керування
Краще та швидше
великими обсягами
прийняття рішень
інформації задля
покращення послуг, що
пропонуються
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Обмін знаннями в часи швидких змін
Передача життєво необхідних знань правильним людям у правильний

Вплив пандемії
COVID-19
" Тепер, коли можливості
особистого спілкування
обмежено, ці
інструменти потрібні
нам іще більше".
– Працівник BDM, сфера
охорони здоров’я

момент завжди була справжнім викликом для організацій будьякого розміру. Однак пандемія COVID-19 додала до цього питання
цілий пласт проблем, оскільки організаціям знадобилося перейти
до віддаленої роботи за дуже короткий проміжок часу. Очікується,
що гібридний режим роботи стане для нас звичним явищем: іноді
співробітники працюватимуть в офісі з колегами, а решту часу
виконуватимуть завдання віддалено.
Раніше, щоб попросити колегу про допомогу, було достатньо просто
перехилитися через перегородку між столами. Однак в умовах
віддаленої та гібридної роботи працівникам потрібні правильні
інструменти, за допомогою яких вони зможуть знайти відповіді на
свої запитання, визначити фахівця в організації й уникнути потреби в
повторному створенні вже наявної інформації.
Як організації планують покращувати підходи до обміну
знаннями? У ході опитування було виявлено, що особи, які приймають
рішення, імовірно, поставлять собі за мету, розробити інструменти для
обміну знаннями протягом наступних 1–2 років. Більшість респондентів
планує інвестувати кошти в інструменти для обміну знаннями. Про це
повідомили 93% керівників, 84% працівників ITDM і 79% працівників
BDM. Більша частина з них також планує поліпшити функціональну
складову й інтеграцію даних у наявних інструментах для керування
знаннями (93% керівників і 87% працівників ITDM та BDM).

Обмін знаннями у світі, що постійно змінюється
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Після початку пандемії COVID-19 увага й інтерес організацій до
інструментів для обміну знаннями зросли. Вони хочуть не лише
забезпечити віртуальні комунікацію та співпрацю для віддалених
працівників, а й бути напоготові, якщо спалахне ще одна пандемія.
Найбільший інтерес до інструментів для обміну знаннями мають
керівники (67%), однак щонайменше половина працівників ITDM і BDM
також зацікавлена в них (50% і 53% відповідно).

Вплив пандемії COVID-19 на інтерес до інструментів для обміну
знаннями

37% 30%

Керівник
Працівник ITDM
Працівник BDM
Інформаційний
працівник

25% 25%
21% 32%
20% 21%
Значне підвищення інтересу

Обмін знаннями у світі, що постійно змінюється
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Ефективніший обмін знаннями завдяки
рішенням корпорації Майкрософт
Корпорація Майкрософт описує Microsoft 365 як "передове рішення

Вплив пандемії
COVID-19
" Закінчення пандемії
не означає відмову
від віддаленої роботи.
Обмін знаннями стане
важливішим, ніж будьколи".
– Працівник BDM, сфера
надання фінансових послуг

для підвищення продуктивності". Завдяки інструментам для обміну
знаннями в Microsoft Viva, найновішому доповненні до Microsoft 365, у
часи швидких змін організації можуть стати сильнішими, ефективнішими
й продуктивнішими.
Теми Viva розроблено для покращення знань співробітників і їхнього
досвіду роботи з програмами, які використовуються щодня. Працівники
зможуть отримати відповіді на всі свої запитання – від інформації про
фахівців у певній сфері до аналітики щодо конкретного елемента, – не
відриваючись від роботи.
SharePoint Syntex використовує штучний інтелект (ШІ), щоб автоматично
позначати й організовувати розрізнені дані в екосистемі Microsoft 365,
а також сторонніх репозиторіях і системах. Працівники матимуть доступ
до ключових тем незалежно від того, з якою програмою працюють –
Office, Outlook або Microsoft Teams.

Обмін знаннями у світі, що постійно змінюється
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Переваги Microsoft Viva та SharePoint Syntex у процесах обміну

Вплив пандемії
COVID-19
" З інструментом для
обміну знаннями ми
будемо напоготові,
якщо спалахне ще одна
пандемія".

знаннями
Ефективний пошуковий функціонал
Інтеграція з інструментами, що використовуються щодня
Класифікація та відбирання вмісту за допомогою штучного
інтелекту

– Керівник, сфера управління
нерухомістю

Покращене співвідношення "час – продуктивність"
Покращені захист і відповідність вимогам
Зважаючи на те, що організації планують розгорнути нові інструменти
для обміну знаннями, а також підвищити ефективність використання вже
наявних, Microsoft Viva – це логічний наступний крок. 66% респондентів
уже використовують служби керування вмістом у SharePoint, тож,
можливо, інші спеціалізовані рішення вдасться консолідувати або
замінити їх чи повністю ліквідувати.

Інструменти для обміну знаннями, що наразі
використовуються

66%

SharePoint
Корпоративні
інструменти
для пошуку

48%

Завдяки Темам Viva організації отримають краще розуміння
найважливіших тем і зв’язків, тож керівники зможуть завжди "тримати
руку на пульсі" справ своїх працівників. Особи, що приймають
рішення, зможуть бачити, які теми користуються популярністю, які
фахівці найчастіше шукають інформацію, і навіть зможуть дізнатися, які
теми більше не використовуються.
Обмін знаннями у світі, що постійно змінюється
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Висновок

Просуваючи критично важливі програми, які організації й без того
щодня використовують, корпорація Майкрософт дає людям можливість
застосовувати потрібні для швидкого прийняття рішень знання, а
також гарантує безпеку та захист інформації. Ба більше, корпорація
Майкрософт стала лідером "Магічного квадранту" Gartner серед
постачальників служб керування вмістом і рішень для архівування
корпоративних даних у 2019 році. Тож ви можете розраховувати на
рішення від корпорації Майкрософт, щоб підвищити продуктивність
своїх працівників і позбавити їх від зайвих проблем у світі, що так швидко
змінюється.
Готові оптимізувати процес обміну знаннями? Дізнайтеся, як
за допомогою Тем Microsoft Viva та SharePoint Syntex правильна
інформація у вашій організації буде доступна правильним людям у
правильний час, хоч де вони працюватимуть.

Дізнайтеся більше

Про опитування
Компанія Spiceworks Ziff Davis провела онлайн-опитування на замовлення
корпорації Майкрософт у липні 2020 року. Опитування охоплювало осіб, які
приймають рішення щодо IT-інфраструктури, бізнес-напрямків і загального
вектору розвитку організації, а також користувачів інструментів для обміну
знаннями в різних галузях. В опитаних організаціях працює щонайменше
500 співробітників, а в компаніях 34% респондентів кількість працівників
налічувала 10 000 або більше. Мета опитування полягала у визначенні викликів,
з якими наразі стикаються організації, їхнє сприйняття та застосування засобів
для обміну знаннями, зокрема, для задоволення потреб віддалених працівників
і підвищення продуктивності. У результати опитування включено відповіді
750 учасників зі США.

Джерела
1

Федеральне бюро статистики праці США, 2019.

2

Joe McKendrick, "COVID-19 crisis pushing organizations deeper into digital transformation" (Джо Маккендрік, "Криза пандемії COVID-19 підштовхує організації до глибшої
цифрової трансформації"), ZDNet, 22 квітня 2020 року.
https://www.zdnet.com/article/covid-19-crisis-pushing-organizations-into-digital-transformation/

3

Nucleus Research, "Guidebook: Microsoft SharePoint" (Путівник: Microsoft SharePoint), червень 2016 року.

4

Gartner, "Магічний квадрант" постачальників служб керування вмістом за версією Gartner, жовтень 2018 року.

Обмін
знаннями
у квадрант"
світі, що постійно
змінюється
Gartner,
"Магічний
постачальників
рішень з архівування корпоративних даних за версією Gartner, грудень 2018 року.
5

19

