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Technologie mění způsob, jakým přemýšlíme o pracovním 

prostředí. Vytvářejí nové a odlišné možnosti - lidé se díky 

nim mohou rozhodnout kdy, kde a jak chtějí pracovat.  

Týmy se stávají stále více virtuálními. Znalosti plynou 

volněji. Přizpůsobit  se tomuto novému světovému 

uspořádání je pro firmy velkou výzvou. Jste schopni 

zajistit, aby spolu různá zařízení spolupracovala  

efektivně? Jsou vaše IT systémy kompatibilní  

a bezpečné? Dostanou se vaši zaměstnanci snadno  

k důležitým firemním informacím? Jak splňujete 

požadavky jednotlivců, projektových týmů a organizace 

jako celku? Přilákejte špičkové talenty tím, že prokážete 

svoji úroveň flexibility, kterou požadují mileniálové  

a generace Z. I zde pomáhá Workplace Hub.

Jak Workplace Hub pomáhá?
–  Specifikuje úkoly a pracuje agilněji, protože strukturuje vše,

co se týká projektů a konkrétních týmů.

–  Díky sociálním sítím a možnosti spolupráce v reálném čase

zlepšuje komunikaci a spolupráci týmů.

–  Práce se zefektivňuje na místní i globální úrovni.

–  Stanete se atraktivním zaměstnavatelem díky tomu,

že budete skrze možnosti Workplace Hub plnit požadavky

vašich zaměstnanců.

–  Pomocí zpráv, videí, strategií a referenčních dokumentů

zlepšuje vnitřní komunikaci.

–  Propojuje lidi, týmy a oddělení s interními aplikacemi,

externími aplikacemi, Business Intelligence/Customer

Relationship Managementem a vyhledávači.

–  Jedná se o flexibilní službu, která se přizpůsobí konkrétním

potřebám a vyvíjí se společně s vaší firmou.

Klíčové vlastnosti 
–  jednotné webové rozhraní s pohotově reagujícím designem

pokrývající individuální, kolektivní a firemní potřeby

–  bezproblémová uživatelská zkušenost prostřednictvím

více zařízení

–  „My Board“ shromažďuje všechny vaše individuální

informace potřebné pro řízení pracovního dne, včetně

úkolů, příchozích e-mailů, události, dokumentů

–  „Team Spaces“ seskupují všechny projekty a skupiny

projektů, do kterých patříte (členové projektového týmu,

dokumenty sdílené v týmu, týmové komunikační nástroje)

–  „My Company“ je vstupní stránkou pro generické informace

o společnosti anebo důmyslnější korporátní intranetovou

stránkou popisující veškeré potřeby jednotlivých oddělení,  

a to v odlišném vzhledu

–  správa komunit: podpůrné skupiny Microsoftu, skupiny

Yammer a v budoucnu Microsoft Team Groups

–  diskusní kanály: podpora sítě Yammer

a v budoucnu Microsoft Teams

–  zjednodušený příspěvek se schopností

označit obsah s metadaty

–  výkonné vyhledávací funkce v My Board,

Team Spaces a My Company

– schopnost cílit obsah podle profilu uživatele

– snadné vytváření nových Team Spaces

– propojeno s Workplace Hub Admin Dashboard

– propojeno s aplikací SaaS (uživatelský nebo Team Space)

VAŠE TÝMY BUDOU   
PRACOVAT EFEKTIVNĚJI. 
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