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Unified Communication

Samarbejde, overblik
og effektivitet i
samme løsning

TDC Erhverv har branchens højest certificerede UC-specialister,
markedets stærkeste og mest gennemtestede produkter samt
Danmarks bedste netværk.
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Introduktion
Udviklingen i måden, vi arbejder på fra 2000-2015
Vores arbejdsforhold er under forandring.
Vi lever i en verden, hvor vi har fået større
behov for at koordinere aktiviteter på
tværs af landegrænser og på tværs af
Danmark i realtid. Hvor arbejdet skal
kunne udføres når som helst og hvor som
helst. Og hvor behovet for at kunne træffe
hurtige og rigtige beslutninger stiger, i
takt med at tolerancetærsklen for dårlige
og langsomme beslutninger falder.
Denne ændring i de grundlæggende
arbejdsforhold har stor betydning for
måden, vi kommunikerer på. Vi har i

stigende grad brug for værktøjer, der gør
hver enkelt medarbejder mere produktiv,
der styrker hele organisationens
muligheder for samarbejde, og som
forbedrer forretningens konkurrencevilkår
i markedet.
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UC strømliner og effektiviserer

Fremtidssikret kommunikation

Unified Communication (UC) er ét af de mest toneangivende begreber i itverdenen. En Unified Communication-løsning kan blandt andet bestå af
netværk, internet, sikkerhed, mobiltelefoni, fastnettelefoni, IP-telefoni,
omstillingsfunktionalitet, samarbejdsværktøjer og erhvervsapplikationer.

Der er mange årsager til, at UC er blevet en succes. Én af dem er, at Unified
Communication tilbyder en fremtidssikret tilgang til det at købe og anvende it.
De enkelte værktøjer og tjenester kan løbende vælges til og fra, så
kommunikationsmulighederne altid matcher organisationens aktuelle
udviklingstrin. Det betyder, at det er slut med at betale for funktionalitet, man
ikke anvender, og at det er slut med at arbejde i forældet teknologi. En Unified
Communication-løsning bliver automatisk opdateret med de nyeste services,
tjenester og værktøjer.

Unified Communication kan være et frustrerende begreb at forholde sig til,
fordi der findes mange forskellige udlægninger af, hvad Unified Communication
dækker over, og hvad det ikke dækker over.
I TDC Erhverv definerer vi Unified Communication som en
kommunikationsløsning, der strømliner og effektiviserer
en organisations arbejdsgange og processer. De enkelte
kommunikationsværktøjer – også kendt som collaboration-tjenester eller
samarbejdsværktøjer – definerer vi som delmængder i en samlet Unified
Communication-løsning.

En anden årsag til successen er, at man med Unified Communication
smelter alle sine kommunikationsværktøjer sammen i ét sammenhængende
kommunikationsflow. For virksomhedens medarbejdere og
samarbejdspartnere betyder det, at de altid kommunikerer i en ensartet
brugergrænseflade og i et sikkert it-miljø. For virksomhedens kunder betyder
det, at de bliver mødt af en professionel organisation, der er i stand til at yde
dem en tidssvarende kundeservice på tværs af alle platforme og kanaler.
I denne e-bog klæder vi virksomheder på til at træffe de rigtige teknologi- og
ledelsesvalg, så forretningen kan anvende Unified Communication til at opnå
nye eller større konkurrencefordele.
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Unified Communication og business
transformation
Investeringsviljen i Unified Communication
har gennemgået en transformation, siden de
første løsninger ramte markedet. Dengang var
det primært ønsket om færre omkostninger
og højere medarbejderproduktivitet, der
drev UC-markedet frem. Det er det for så
vidt stadig. Men de velkendte argumenter
er i dag blevet suppleret af ønsker om,
at Unified Communication skal have en
forretningstransformerende effekt på
organisationen.

De virksomheder, der investerer i Unified
Communication forventer ikke kun, at en
ny løsning kan styrke deres eksisterende
forretningsmodel. De forventer også, at en
Unified Communication-løsning kan være med
til at udvikle virksomheden ved at understøtte
helt nye arbejdsgange og processer.

Værdi

Business
transformation
Agitilitet og
differentiering i
markedet
Medarbejdereffektivitet
Samarbejde og
effektivitet

Kontaktcenteret er et godt eksempel på et
område, der har gennemgået en forvandling
ved hjælp af Unified Communication.
Nutidens kunder vil ikke placeres i en
telefonkø eller modtage en mail, hvor der står,
at de bliver kontaktet inden for tre dage. De
vil have svar nu og her, de vil kontaktes på
den enhed og via den kanal, der passer dem,
og de gider ikke at gentage, hvad de fortalte
kundeservicemedarbejderen sidste gang, de
var i dialog med virksomheden.
Den fleksibilitet og systemintelligens skal
kontaktcenteret kunne håndtere. Det kan
eksempelvis være i form af et call center, der
får implementeret presence-funktionalitet,
så medarbejderne til enhver tid kan se,
hvilke kolleger der er ledige og klar til at
indgå i en kundedialog. Eller det kan være i
form af et næste generations omnichannelkontaktcenter, hvor en kundedialog altid kan
kaldes frem og videreføres, uanset om den
er startet via web, chat, telefoni eller sociale
medier.
Et kontaktcenter med UC-funktionalitet
giver også mulighed for at implementere
statistikværktøjer, så ledelsen bedre kan
måle på individuelle medarbejdere og hele
afdelingers performance.

Besparelser
Ydelsen betaler
for sig selv

Innovation

Ny kundeoplevelse i
kontaktcenteret

Kilde: Cisco-undersøgelse

42%

42 pct. forventer svar inden for
en time på en henvendelse via de
sociale medier

90%

90 pct. af de forbrugere, der
indledte en købsproces på en
mobiltelefon, skiftede til en
bærbar computer undervejs

66%

66 pct. har skiftet mærke
eller virksomhed pga. dårlig
kundeservice

Kilde: Cisco-undersøgelse
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De 5 største forretningsfordele
Én af de definerende egenskaber
ved Unified Communication er, at
funktionaliteten i en løsning kan tilpasses
virksomheder i alle størrelser med alle
typer af behov. Unified Communication
er med andre ord ikke kun for
virksomheder med særlige behov; Unified
Communication er for alle, fordi der findes
værktøjer, der passer til alle.

På tværs af specifikke parametre såsom
løsningens omfang, virksomhedens
branche og kommunikationsværktøjernes
pris er her de 5 største forretningsfordele
forbundet med Unified Communication.
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Ensartet
kommunikation

Øget
sikkerhed

Øget
produktivitet

Hvis man ikke har en Unified
Communication-løsning, arbejder man
som oftest i forskellige silosystemer.
Silosystemerne kan måske/måske ikke
snakke sammen, og de kan måske/måske
ikke tilgås fra medarbejdernes mobile
enheder. En Unified Communicationløsning samler alle virksomhedens
applikationer i én løsning på tværs af
alle enheder. Det giver en mere ensartet
kommunikation, som reducerer mængden
af spildtid og strømliner arbejdsprocesser.

Det ligger dybt i den menneskelige
natur, at vi gerne vil gøre det så nemt
for os selv som muligt. Også selvom det
i arbejdssammenhæng betyder, at vi
måske kompromitterer virksomhedens itsikkerhed – tænk bare på brugen af private
applikationer som Messenger, Skype og
Facebook i arbejdssammenhæng.

Ligesom der ikke er noget mere
frustrerende end it og teknologi, der
ikke fungerer, er der heller ikke noget
mere tilfredsstillende end it og teknologi,
der gør det nemmere at udføre sine
arbejdsopgaver.

Med Unified Communication kan
medarbejderne få adgang til en række
produktive erhvervsapplikationer på
deres foretrukne enheder. Det giver
medarbejderne et godt og professionelt
alternativ til brugen af private
samarbejdsværktøjer, og det giver de itsikkerhedsansvarlige bedre mulighed for
at kontrollere og overvåge virksomhedens
samlede it-miljø.

Unified Communication har bl.a. gået sin
sejrsgang verden over, fordi medarbejdere
er blevet forbavsede over, hvor nemt,
hurtigt og effektivt det egentlig kan lade
sig gøre at arbejde. UC-funktionalitet
såsom presence, chat og video er alle
eksempler på samarbejdsværktøjer,
der kan gøre en stor forskel i en travl
arbejdsdag.

13

E-BOG OM UNIFIED COMMUNICATION

14

49%

4

5

Øget agilitet

Styrket samarbejde

Unified Communication er med til at
ophæve vigtigheden af tid og sted, fordi
alle kan udføre deres arbejdsopgaver, når
det passer dem. Denne øgede fleksibilitet
for den enkelte medarbejder fører til
øget agilitet for hele organisationen.
Øget agilitet er ikke bare et smart buzzord. Omstillingsparathed og evnen
til at træffe hurtige beslutninger er
en vigtig konkurrenceparameter i al
virksomhedsdrift i dag.

Flere og flere beslutninger bliver truffet
decentralt og ad hoc. Virksomhedsdrift i
dag kræver dynamiske arbejdsprocesser,
hvor ledelsen og medarbejderne
hurtigt og nemt kan komme i kontakt
med hinanden. På alle niveauer i en
beslutningsproces styrker en Unified
Communication-løsning samarbejdet,
fordi de relevante parter kan indkaldes og
deltage i møder i realtid – eksempelvis via
videoteknologi eller chat.

Det grundvilkår flugter med tilgangen
til UC og den praktiske anvendelse af
værktøjerne. Dertil kommer, at en UCløsning løbende og automatisk bliver
opdateret med tjenester og værktøjer, så
virksomheden altid arbejder i den nyeste
teknologi.

Cisco-research har vist, at 49
pct. af virksomhederne i en
undersøgelse sparede op til 20
minutter om dagen per ansat på
at kunne få fat i hinanden i første
forsøg.

54%
54 pct. sparede op til 20 minutter
per ansat ved at kunne eskalere
chat-sessioner til telefonopkald.

75%
75 pct. oplevede en øget
produktivitet blandt medarbejdere,
der arbejdede på forskellige
lokationer som følge af tale- og
videokonferenceteknologi.

Kilde: Cisco-undersøgelse
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Den moderne
medarbejder og de vigtigste
samarbejdsværktøjer
Ændringen af virksomheders
grundlæggende arbejdsforhold
er den ydre drivkraft bag Unified
Communication. Den indre drivkraft
bag Unified Communication er
medarbejdernes behov for bedre
samarbejdsværktøjer.

Fremtiden kommer ikke til at byde
på mindre, men på mere samarbejde
mellem mennesker. Og det vil være et
samarbejde, der er endnu mere flydende,
endnu mere mobilt og endnu mere
socialt, end vi kender det i dag.

Realtid:
Tale, chat, presence,
video, sms

Social feedback:
Følg, like,
kommentér, del,
foreslå, afstemning

Samarbejde

Delt indhold:
Workspaces, Q&A,
fildeling

Læs mere om mobilitet i vores e-bog
klik her

Profil og identitet:
Adresseliste,
sociale netværk,
applikationer, HRsystemer

Sociale værktøjer er omdrejningspunktet
for fremtidens mobile samarbejde

Mobilitet:
Smartphones,
tablets, laptops,
apps
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En Unied Communication-løsning
giver mulighed for at integrere en
bred vifte af samarbejdsværktøjer
i et sammenhængende
kommunikationsow.

Se vores film om UC

Presence

Chat

Video

Der spildes tusindvis af timer i danske
virksomheder på telefonopkald uden
modtager, på evigt cirkulerende e-mails
og på medarbejdere, der vandrer rundt på
gangene i jagten på rette vedkommende.

De fleste kender chat-funktionalitet fra
private applikationer såsom Windows
Live Messenger og Facebook Messenger.
Samme funktionalitet kan også integreres
i en UC-løsning og er modsat løsninger
fra consumer-markedet pakket ind i den
rigtige sikkerhed, så brugen af chat ikke
risikerer at kompromittere virksomhedens
it-sikkerhed.

Videomødeteknologi har udviklet
sig meget gennem de senere år, så
løsningerne i dag er både nemme og
billige at implementere i en Unified
Communication-løsning. Enten som en del
af et mødelokale eller som en applikation,
der kan ligge på medarbejdernes
stationære eller mobile enheder.

Presence er funktionalitet i en UC-løsning,
der gør det muligt at se status på en
medarbejder i realtid. På et skærmbillede
markerer henholdsvis en rød og en grøn
farve, at personen enten er optaget
eller ledig. Effekten af presence er en
markant reduktion af spildtid og et højere
serviceniveau overfor kunder, der ikke
sidder i telefonkø eller bliver viderestillet
forgæves, når de vil i kontakt med
virksomheden.

Chat er en diskret måde at kontakte en
medarbejder eller samarbejdspartner
på, ligesom det er en velegnet
kommunikationsform til hurtige
spørgsmål-svar-udvekslinger med kunder,
som ikke kræver telefonkontakt.

Videomøder kan overflødiggøre fysiske
møder og dermed spare virksomheden
for rejsetid og omkostninger. Men
videomøder kan også optimere
samarbejdet mellem kolleger eller
samarbejdspartnere. Med videomøder
kan man eksempelvis lynhurtigt samle et
team og lade dem se og redigere et fælles
projektdokument i realtid, så den samlede
beslutningsproces forkortes.
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Dokument- og
skærmdeling

Omstilling
For nogle virksomheder er det et
strategisk valg, at de vil kunne betjene
kunder, kolleger og samarbejdspartnere
fra deres mobiltelefoner. Med de rette
omstillingsværktøjer kan organisationen
kommunikere effektivt, uanset hvor
medarbejderne befinder sig og
eksempelvis få funktionalitet såsom
hovednummervisning, velkomsthilsen
og kø-funktion på mobilen. Det øger
fleksibiliteten på tværs af organisationen,
reducerer risikoen for tabte opkald og
efterlader et professionelt indtryk i
markedet, hver gang der bliver ringet til
virksomheden.

87%
I en Cisco-undersøgelse svarede
87 pct., at video har haft en
betydelig og positiv indvirkning på
organisationen.
Kilde: Cisco-undersøgelse

Med dokument- og skærmdeling kan flere
forskellige parter arbejde på den samme
opgave på samme tid. Det gør det nemt
og effektivt eksempelvis at stykke et
tilbud sammen eller udarbejde en fælles
præsentation. Dokument- og skærmdeling
er simple værktøjer, men kan skære
mange timer af en beslutningsproces.

88%
88 pct. tilbød medarbejderne
mobile enheder for at øge
produktiviteten.
Kilde: Cisco-undersøgelse
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5 gode råd:
Vejen til en mere
samarbejdende organisation
Uanset hvilket niveau jeres organisation befinder sig på, er der altid et
næste skridt op af stigen, der gør jer til en endnu mere samarbejdende
og dermed endnu mere produktiv organisation.
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1. Forandring og forankring
Succesfuld implementering af Unified
Communication kræver, at ledelsen går
forrest i forandringsprocessen fra det
velkendte til det nye. Det være sig den tid og
de ressourcer, der skal afsættes til at forankre
teknologien i organisationen. Og det være sig
den helt konkrete anvendelse af værktøjerne,
hvor chefen selv skal demonstrere, hvordan
man får konkret værdi ud af eksempelvis
chat-, presence- eller videofunktionaliteten.
Derudover anbefales det, at ledelsen gør
det synligt for hver enkelt medarbejder,
hvilke gevinster de helt personligt kan få
ud af den nye UC-løsning. Argumenter
om, at virksomheden overordnet kan blive
mere produktiv med implementeringen af
Unified Communication er ledelsens årsag

til at investere i UC – ikke medarbejdernes.
Medarbejderne skal opleve på egen krop, at
de ved hjælp af de nye samarbejdsværktøjer
kan hjælpe sig selv til at få en mere
tilfredsstillende og effektiv hverdag.
Endelig er det en ledelsesopgave at sørge
for, at der bliver fulgt op på den oprindelige
målsætning med at investere i Unified
Communication. Aftal eventuelt faste møder
med jeres leverandør, hvor I evaluerer på
anvendelsen af jeres Unified Communicationløsning og sammen sætter nye mål for
brugere og/eller afdelinger.

2. Investér i uddannelse af (super)brugerne
Hvis man har budgetterne til det,
anbefales det at investere i et egentlig
uddannelsesforløb for brugerne. På den
korte bane kan det måske virke som en
ekstraudgift, der lægger sig på toppen af
teknologiinvesteringen i sig selv. Men på
den lange bane er uddannelse i korrekt
brug af værktøjerne første skridt på vejen
mod at blive en mere effektiv organisation.
Har man ikke budgetter til strukturerede
uddannelsesforløb, kan det anbefales at
engagere organisationens superbrugere i
udbredelsen af den nye UC-løsning.

Superbrugerne er i forvejen kraftige
influenter for deres kolleger. Hvis man fra
begyndelsen af kan motivere superbrugerne,
bliver de hurtigt ledelsens ambassadører
og kan demonstrere overfor deres kolleger,
hvordan man får personlig værdi ud af Unified
Communication.

Superbrugerne
er kraftige
inuenter for
deres kolleger
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3. Det handler om oplevet værdi
Værdien af en UC-løsning skal ikke måles
i antallet af tekniske muligheder, men i
brugernes glæde ved at bruge systemet.
Der har tidligere været en tendens til, at
det har været organisationens tungeste
it-kompetencer, der har sat niveauet for
anvendelsen af en UC-løsning. De seneste
år har it-verdenen bevæget sig væk fra
komplekse løsninger og i retning af øget
enkelhed, øget brugervenlighed og en generel

simplificering af it-processer. Den trend
skal valget af jeres UC-løsning afspejle, så
også de mest udfordrede it-brugere i jeres
organisation kan tage værktøjerne til sig og
anvende dem i hverdagen.

4. Standard eller skræddersyet UC?
Én af styrkerne ved Unified Communication
er, at en specifik løsning kan skræddersyes
helt ned i den mindste detalje, hvis
virksomhedsbehovet kræver det. Den
type af UC-løsninger kaldes kundetilpasset
Unified Communication. I den anden
ende af skalaen findes der standardiseret
Unified Communication, hvor en leverandør
på forhånd har udvalgt de stærkeste og
mest populære samarbejdsværktøjer
og samlet dem i en færdig pakkeløsning.
Selvom man rent teknologisk befinder sig i
en standardiseret Unified Communicationløsning anbefales det, at man som en mental
øvelse bliver ved med at tænke i digital
udvikling.

Værdien i Unified Communication ligger
ikke kun i anvendelsen af de enkelte
samarbejdsværktøjer. Den ligger også i
evnen til at forestille sig, hvordan man kan
vedblive med at effektivisere arbejdsopgaver
og processer – eksempelvis ved at bruge
velkendte værktøjer på nye måder. Den
udvikling bør aldrig stoppe, heller ikke selvom
man baserer sin it på standardløsninger.

5. Husk infrastrukturen
Anvendelsen af Unified Communication følger en simpel
logik: Hvis noget er enkelt og hurtigt at bruge, så bruger
medarbejderne det meget. Hvis noget er svært eller
langsomt at bruge, så bruger medarbejderne det ikke.
Virksomhedens infrastruktur kan enten være en business
enabler eller en showstopper i denne ligning. En Unified
Communication-løsning er ganske enkelt uden værdi,
hvis de kommunikationslinjer, der skal binde løsningen
sammen – kablede, trådløse og mobile – ikke er stærke
nok.
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Cases
Læs, hvordan andre virksomheder har styrket deres
organisation med Unified Communication.
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Brother Nordic
Tidligere anvendte Brother Nordic
et ældre IP-system og en særskilt
mobiltelefoniløsning til deres interne og
eksterne kommunikation. Med en helt ny
platform og tilhørende applikationer (TDC
Wallboard, TDC Communicator og TDC
Assistent) har de samlet al kommunikation
i TDC Erhverv One.
“Ved at have samlet det hele i én løsning
er administrationen blevet meget
nemmere, vi kan yde en bedre service
over for vores kunder, og vores brugere
af systemet oplever, at det er meget
nemmere og mere fleksibelt.”
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Ikast-Brande
Kommune
Alle skoler og lærere i Ikast-Brande
Kommune er bundet sammen i én
kommunikationsløsning med billede og
lyd. Det gør det nemmere at udnytte
ressourcerne på tværs af skolerne.
“Mindre transporttid, bedre udnyttelse af
ressourcerne og bedre forudsætninger for
at nå vores ambitiøse pædagogiske mål i
kommunen.”
Kenneth Pedersen, skole-it-konsulent i
Ikast-Brande Kommune, om fordelene ved
deres videokonferenceløsning

Jan Bendtson, IT & Workshop Supervisor i
Brother Nordic
Læs og se hele casen

Børns Vilkår
For en mindre organisation som Børns
Vilkår er det vigtigt, at de får maksimal
værdi ud af deres tid og ressourcer.
Med ny videomødeteknologi har
Børns Vilkår øget fleksibiliteten og sat
beslutningshastigheden op, så flere
projekter kan blive sat i søen hurtigere.
“Det er meget afgørende, at man kan
reagere, når tingene sker. Det gælder
også, når det drejer sig om at mødes med
folk, og man skal have nogle afklaringer
meget hurtigt. Derfor har vi ledt efter
løsninger, som kan give os den fleksibilitet
og agilitet.”
Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns
Vilkår, om motivationen for at investere i
videomødeteknologi

Læs og se hele casen

Læs og se hele casen
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Unified Communication

Samarbejde, overblik
og effektivitet i
samme løsning
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