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pracowników z sektora wiedzy twierdzi, że technologia UC&C 
ma istotne znaczenie w pracy 5

SELEKCJA NATURALNA: 
UJEDNOLICONA KOMUNIKACJA 
I WSPÓŁPRACA

INTELIGENTNY PROJEKT: 
TECHNOLOGIA UC&C OGRANICZA 
KOSZTY I ZWIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ.

80%

firm ma plany zintegrowania technologii 
UC&C z uwzględnieniem rozwiązań 
mobilnych 6

Używając określenia „przetrwają najlepiej przystosowani” (ang. survival of the fittest), Karol 

Darwin miał na myśli lepsze dostosowanie się organizmu do lokalnego środowiska. Angielskie 

słowo fittest nie występowało tu w powszechnym znaczeniu: „najlepsza kondycja fizyczna”1.  

Przekonaj się, że nowe technologie ujednoliconej komunikacji i współpracy 

(ang. Unified Communications & Collaboration — UC&C) zostały zaprojektowane, 

aby ułatwić firmom rozwój. Zapewniają one łączność pomiędzy pracownikami mobilnymi 

przy jednoczesnym obniżaniu kosztów systemu informatycznego.

PRZETRWAJĄ NAJLEPIEJ 
PRZYSTOSOWANI: 
TECHNOLOGIA UC&C TO SPOSÓB 
NA  OBNIŻANIE KOSZTÓW

64% 
największych firm regularnie 
korzysta z wideokonferencji, 
aby umożliwić współpracę 
w zespołach wirtualnych 6

Obniżenie rachunków za usługi 
telekomunikacyjne o ok. 7

10% - 20%

40%

Skrócenie czasu 
wykonywania 
operacji 
nawet o 7
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150 razy na dobę, czyli co 6.5 
minuty 2 

Przeciętny użytkownik 
sprawdza swój smartfon

JAK SIĘ ZMIENIŁY 
ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE: 
REALIA CIĄGŁEGO DZIAŁANIA 
I DOSTĘPNOŚCI

przedsiębiorstw 
zamierza zaproponować 
pracownikom możliwość 
pracy mobilnej 
do 2014 r. 3

82   % 
pracowników wykonuje 
czynności służbowe 
wspólnie z członkami 
zespołu przebywającymi 
w innym miejscu 4

8O % 

PRZEJDŹ DO BADANIA, KTÓRE POZWOLI USTALIĆ ROZBIEŻNOŚĆ 
POMIĘDZY POTRZEBAMI I MOŻLIWOŚCIAMI WSPÓŁPRACY W TWOJEJ FIRMIE

CZY TWOJA FIRMA JEST GOTOWA 
NA PRZYSZŁE WYZWANIA? 
Określ swoje wymagania i poznaj rozwiązania przystosowane do technologii UC&C, 

które zwiększą konkurencyjność Twojej firmy.   

http://enterprise.alcatel-lucent.com/collaboration-delta-assessment

