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Wprowadzenie

Na pewno wiesz, jaki wpływ mają wydajne zespoły na 
działanie firmy. A gdyby mogły osiągnąć więcej? Gdyby 
miały miejsce do rozwijania kreatywności, szybkiego 
i łatwego dzielenia się pomysłami bez względu na kraj 
i pokolenie przy zapewnieniu synchronizacji danych?

W świecie, w którym współpraca jest sposobem 
wykonywania zadań, zespoły potrzebują przestrzeni 
roboczych i narzędzi, z których mogą komfortowo 
korzystać. To kierownictwo firmy ma za zadanie ułatwić 
im uzyskanie obu tych możliwości. 

Charakter zespołów zmienia się dynamicznie. Nigdy 
wcześniej nie istniało tyle stylów pracy, pokolenie 
millenialsów to coraz większa grupa pracowników, praca 
zdalna upowszechniła się, a narzędzia używane do 
realizacji zadań to już nie tylko poczta e-mail i telefony. 
Zespoły tworzą ludzie pracujący wewnątrz i na zewnątrz 
tradycyjnych barier IT, takich jak zapory. Działają w różnych 
strefach czasowych, a ich skład się zmienia. 

Jako lider firmy musisz mieć pewność, że organizacja 
zapewnia narzędzia do współpracy odpowiednie dla 
różnych osobowości, umiejętności i wymagań. Rozwiązanie 



3Przełomowe narzędzia do pracy zespołowej 

odpowiednie dla jednej osoby lub zespołu może nie spełniać 
potrzeb innych. Należy również uwzględnić różnorodne style 
pracy kilku pokoleń tworzących personel firmy. Millennialsi 
od zawsze korzystają z czatu i mediów społecznościowych, 
a w pracy chcą korzystać z tych samych funkcji dostępnych 
w czasie rzeczywistym. Inne pokolenia preferują tradycyjne 
aplikacje do komunikacji głosowej, obsługi poczty e-mail 
i zawartości opartej na dokumentach. Wszystkie narzędzia 
muszą ze sobą bezproblemowo współpracować, ponieważ 
użytkownicy oczekują płynności działania rozwiązań 
cyfrowych, do której są przyzwyczajeni jako konsumenci.

Ale rozszerzenie możliwości współczesnej współpracy w celu 
spełnienia tych wymagań powiedzie się tylko dzięki platformie 
łączącej pracowników w wydajne zespoły, bez względu na 
wymagania i preferencje. 

Jakie jest więc odpowiednie rozwiązanie technologiczne 
do nowoczesnej współpracy i pracy zespołowej? Musi być 
wystarczająco elastyczne, aby spełnić wymagania zespołów 
dotyczące komunikacji, a także być pojedynczym centrum 
pracy zespołowej, które zapewnia możliwość konfiguracji 
i bezpieczeństwo. 

Takie centrum istnieje. Dzięki skalowalności, funkcjom 
integracji aplikacji, łatwości obsługi i automatyzacji 
stanowiącym najważniejsze możliwości używanych narzędzi 
można tworzyć wydajniejsze zespoły, które każdego 
współpracują efektywniej.

Oto, czym powinny się cechować narzędzia 
do pracy zespołowej.

Jason Warnke, dyrektor zarządzający, 

dział wewnętrznych systemów 

informatycznych, Accenture

Największym 
wyzwaniem 
jest znalezienie 
platformy do 
współpracy. 
Zespoły zmieniają 
się. Musimy 
dotrzymywać 
tempa zmianom 
sposobu pracy”.
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Współczesne miejsce pracy wymaga sprawnej 
komunikacji i przekazywania aktualnych 
informacji. Świetne pomysły często mają swoje 
źródło w koncepcjach przygotowanych przez 
kilku bliskich współpracowników i szybko 
angażują większy zespół, który ułatwia ich 
realizację. Aby ułatwić takie działania, niezbędne 
są możliwości inteligentnej komunikacji.

Zespoły muszą być w stanie swobodnie się 
komunikować, zwiększać lub zmniejszać liczbę 
członków według potrzeb, włączać kolejnych 
członków zespołu do rozmowy, zapewniając 
jednocześnie wszystkim dostęp do aktualnych 

informacji. Konieczna jest możliwość 
prowadzenia rozmów indywidualnych, w małej 
i dużej grupie, bez względu na urządzenie 
i lokalizację.

Microsoft Teams, centrum pracy zespołowej 
w Microsoft 365, ułatwia zespołom 
komunikację w czasie rzeczywistym, szybkie 
podejmowanie decyzji oraz udostępnianie 
zawartości w sposób otwarty i przejrzysty. 
Teams wykracza poza granice organizacji, 
umożliwiając korzystanie z czatów prywatnych, 
grupowych lub rozmów widocznych dla 
całego zespołu. Praca, która wcześniej 
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Pracownicy, którzy 
korzystają z wewnętrznych 
społecznościowych narzędzi do 
obsługi wiadomości, zauważają, 
że spędzają nawet do 35% 
mniej czasu na wyszukiwaniu 
informacji firmowych1. 
1 „Gospodarka społecznościowa”, 2012, McKinsey Global Institute. 

35%

wymagała spotkań osobistych, odbywa 
się w centrum — za pośrednictwem czatu, 
połączeń, wideokonferencji w małych 
grupach i udostępnionych plików — szybciej 
niż kiedykolwiek, praktycznie z dowolnego 
miejsca, a nawet z osobami spoza organizacji. 
Zapewnia to lepszą komunikację zespołów 
i umożliwia użytkownikom zarządzanie 
większym przepływem informacji.

Zebranie wszystkich rozmów w jednym 
miejscu pozwala także na wykorzystanie 
ich później i szybsze rozpoczęcie pracy 
przez nowe osoby. Rozmowy są zapisywane 
i widoczne dla innych członków zespołu, 
co ułatwia wyciąganie wniosków. Nie 
pamiętasz, jaką decyzję podjęto kilka miesięcy 
wcześniej? Szybkie wyszukiwanie umożliwia 
wyświetlenie całej treści rozmowy. Do zespołu 
właśnie dołączyli nowi członkowie? Dodanie 
ich zapewni im od razu dostęp do rozmów 
grupowych i plików.

Zobacz kompleksową współpracę 
w praktyce

https://teamsdemo.office.com/
https://teamsdemo.office.com/


Matt Cochran, menedżer ds. IT, Hendrick 
Motorsports

Masz stały wątek komunikacji, 
którego historię możesz 
prześledzić. A w dodatku jest 
dostępny z poziomu jednego 
interfejsu”.
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Przeglądanie dokumentów w obrębie czatu

Kiedy zespoły używają niepołączonych 
aplikacji, odizolowane informacje mogą 
sprawić, że współpraca będzie skomplikowana 
i czasochłonna. Pracownicy będą marnować 
czas na znajdowanie plików, zapamiętywanie 
różnych danych logowania lub przełączanie się 
między aplikacjami.

Zespoły potrzebują do pracy elastycznych 
narzędzi. Gdy narzędzia są zintegrowane 
z już używanymi aplikacjami biznesowymi, 
można wykonywać zadania szybciej dzięki 
bezproblemowej współpracy i komunikacji.

Zaprojektowaliśmy Microsoft Teams, aby 
było centrum jednocześnie komunikacji 
i współpracy. Pracownicy mają dostęp do 
rozmów, plików, ludzi i aplikacji w jednym, 
współdzielonym obszarze roboczym, więc 
poświęcają mniej czasu na wyszukiwanie 
danych, a więcej na podejmowanie decyzji. 
Mogą tworzyć bezpośrednie linki do plików, 
dokumentów i wiadomości e-mail, aby 
szybko rozpocząć dyskusję i współtworzenie 
w obrębie aplikacji. Microsoft Teams 
jest również zintegrowane ze znanymi 
narzędziami, na przykład Word, PowerPoint, 
SharePoint, OneNote i Power BI.
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Ponadto zintegrowane rozwiązanie 
może bezpośrednio wpłynąć na wyniki 
finansowe. W ubiegłym roku organizacje, 
które z powodzeniem wprowadziły system 
ujednoliconej komunikacji, uzyskały ogromny 
zwrot z inwestycji w porównaniu z tymi, które 
nie podjęły takich działań.

Kiedy Twoje aplikacje współpracują ze sobą tak 
dobrze, jak Twój zespół, produktywność kwitnie. 
Zwróć uwagę na fakt, że nowi pracownicy będą 
musieli poznać tylko jeden nowy program zamiast 
sześciu i będą logować się tylko do niego, bez 
konieczności przełączania się między aplikacjami. 
Mniejsza liczba haseł do zapamiętania i 
problemów powoduje, że zespół może skupić 
się na tym, co najważniejsze: na swojej pracy. 
Dział IT nie musi zarządzać wieloma usługami 
i niezatwierdzonymi zasobami IT (shadow IT).

Ponadto wszystkie zespoły mogą współpracować 
na dużych odległościach. Dzięki kompletnemu 
rozwiązaniu do komunikacji głosowej i spotkań 
online wirtualna praca zespołowa jest tak samo 
łatwa i angażująca jak spotkania osobiste.

Teams umożliwia także członkom zespołu 
komunikację wizualną. Mogą oni łatwo 
udostępniać zdjęcia i filmy, aby coś doprecyzować, 
podkreślić lub odpowiedzieć w lekkim tonie. 
Potrzebujesz kontaktu w cztery oczy? Użytkownicy 
mogą w ciągu kilku sekund rozpocząć rozmowę 
wideo z poziomu konwersacji.

+19.2%

-32.7%

(przychód operacyjny)

(zysk operacyjny)

Udane 
wdrożenie:

Nieudane 
wdrożenie:

Związek między systemami 
ujednoliconej komunikacji 
a większym przychodem 
operacyjnym2: 

2 „Czy pracownicy są gotowi na miejsce pracy 
przyszłości?”, 2016, Information Age.
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Poznaj zwiększoną wydajność pracy
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Domnick Parretta, partner zarządzający, 
Valorem

Ponieważ jest częścią zestawu 
narzędzi do współpracy 
Microsoft 365, jest także częścią 
realizowanych przez nas zadań. 
To ważne centrum prowadzenia 
rozmów. Zapewnia możliwości 
komunikacji i współpracy, 
o których istnieniu nie mieliśmy 
pojęcia”.
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Rozdział 03. 

Dostosowywanie funkcji 
do każdego zespołu
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62%

Każdy zespół jest inny i potrzebuje 
wspólnego obszaru współpracy, który może 
zmieniać i dostosować do własnych potrzeb, 
w organizacji i poza nią.

Zespoły pracują w bardzo różny sposób. 
Zespół sprzedażowy może korzystać z czatu 
do przekazywania aktualnych informacji 
o potencjalnych klientach i analiz z witryn 
internetowych, natomiast dział obsługi klienta 
może używać szybkich połączeń w celu 
reagowania na zgłoszenia klientów.

Twoje narzędzia muszą uwzględniać 
niepowtarzalne potrzeby zespołów 
i oferować centrum współpracy z możliwością 

dostosowania. Zespoły powinny mieć możliwość 
integracji preferowanych narzędzi ze swoim 
centrum, korzystania z wielu wątków rozmów 
i pracy oraz przypinania ważnych plików, 
aby można się było łatwo z nimi zapoznać. 
Inteligentna komunikacja, obejmująca 
automatyzację, ustawienia powiadomień 
i czatboty, zapewnia użytkownikom dodatkowe 
możliwości.

Microsoft Teams pozwala tworzyć konwersacje 
z podziałem na wątki w ramach kanału w celu 
lepszej organizacji konwersacji i informowania 
zainteresowanych stron. Praca, która wcześniej 
wymagała osobistych spotkań, teraz jest 
wykonywana w kanałach.

62% pracowników na 
całym świecie zgadza się ze 
stwierdzeniem, że pomoc 
sztucznej inteligencji mogłaby 
ułatwić im pracę3. 
3 „Dell i Intel: światowy raport na temat badań dotyczących 
pracowników przygotowanych na wyzwania przyszłości”, 
2016, Penn Schoen Berland.
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Umożliwia to także użytkownikom 
dostosowywanie i automatyzowanie czatów 
za pomocą dziesiątków własnych czatbotów 
i integracji z aplikacjami innych firm.

Czatboty mogą błyskawicznie zwiększyć 
wydajność pracowników. Zamiast czekać, 
aż pracownik pobierze dane lub odbierze 
alert bądź wiadomość e-mail, czatboty 
powiadamiają zespół, kiedy wymagane jest 
działanie lub gdy raport jest gotowy.

Umożliwienie pracownikom dostosowywania 
ich czatbotów i centrów pracy zespołowej 
oznacza, że mogą otrzymywać takie alerty 
i powiadomienia, jakie chcą. Integracja 
z aplikacjami innych firm oznacza, że praca, 
na wykonanie której kiedyś trzeba było 
przeznaczyć dodatkowy czas, teraz jest 
bezpośrednio dostępna.

Who-bot to wbudowany asystent w Teams.
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Zobacz, w jaki sposób czatboty mogą 
przydać się w Twojej firmie

https://teamsdemo.office.com/
https://teamsdemo.office.com/


16Przełomowe narzędzia do pracy zespołowej 

Rozdział 04. 

Praca bez obaw
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60%

Kiedy trzeba współpracować, pracownicy znajdą 
na to sposób. Będą oni używać rozwiązań do 
obsługi wiadomości błyskawicznych, obszarów do 
udostępniania dokumentów oraz innych narzędzi, 
bez względu na to, czy zostały one zatwierdzone 
przez firmę. Takie działania prowadzą do 
zwiększenia liczby niezatwierdzonych zasobów IT 
(shadow IT), złożoności zarządzania oraz zagrożeń 
bezpieczeństwa. Twoi menedżerowie ds. IT 
zapewne wiedzą o narzędziach, które nie spełniają 
tych samych standardów zabezpieczeń i zgodności, 
co pozostałe aplikacje biznesowe używane 
w firmie, jednak niektóre nieautoryzowane 
narzędzia mogą umknąć ich uwadze.

Zapewnienie bezpiecznych rozwiązań bez 
dodatkowego obciążania zespołu IT jest jednak 
możliwe. Microsoft Teams oferuje wiodące 
w branży funkcje zabezpieczeń i zachowania 

zgodności z przepisami, w tym szyfrowanie 
danych magazynowanych i przesyłanych 
w firmowym magazynie w chmurze oraz 
poczcie e-mail. Dzięki hiperskalowej chmurze 
klasy korporacyjnej Office 365 zyskujesz znane 
funkcje, bezpieczeństwo, prywatność i zaufanie, 
które stanowią nieodłączną część usługi. 
Czołowa w branży zgodność z regulacjami, 
takimi jak EUMC i HIPAA, uwierzytelnianie 
wieloskładnikowe oraz bezpieczny dostęp 
gościa pomagają chronić poufne dane firmy 
na wielu płaszczyznach. A ponieważ wszystko 
pochodzi od jednego dostawcy, dział IT nie 
będzie musiał się martwić kolejnymi problemami 
z bezpieczeństwem i zgodnością — ani 
kolejnym potencjalnym punktem naruszenia 
zabezpieczeń.

Prawie 60% specjalistów 
IT uważa, że poufne pliki/
informacje nie powinny być 
udostępniane za pośrednictwem 
aplikacji czatu grupowego4.
4 „Biznesowe aplikacje do obsługi czatu w 2017 roku: najpopularniejsze 
rozwiązania i plany wdrożeń”, 2017, Spiceworks.
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Gdy już wiesz, na co zwracać uwagę, wybranie właściwego 
narzędzia może ożywić cały proces współpracy w Twojej 
firmie.

Lista kontrolna: Funkcje, których należy 
szukać w narzędziach do pracy zespołowej:

Ujednolicona komunikacja.

Integracja aplikacji biznesowych.

Możliwość dostosowywania i skalowania 
dla zespołów.

Łatwe wyszukiwanie plików, zawartości 
i osób.

Automatyzacja.

Łatwość użytkowania dla pracowników 
i działu IT.

Kompleksowe zabezpieczenia.

Jason Warnke, dyrektor 
zarządzający, dział 
wewnętrznych systemów 
informatycznych, Accenture

To jest dokładnie to, 
na co czekaliśmy. 
Właśnie tak 
wyobrażamy sobie 
pracę w świecie 
przyszłości”.

Rozdział 01.

Bezproblemowa 
komunikacja

Rozdział 04.

Praca bez obaw

Rozdział 05.

Porozmawiajmy

Rozdział 02.

Większa wydajność pracy 
dzięki lepszej integracji

Rozdział 03.

Dostosowanie funkcji  
dla każdego zespołu



20 Przełomowe narzędzia do pracy zespołowej 

Poznaj Microsoft Teams, 
aby zobaczyć, jak 
właściwe narzędzie może 
zwiększyć wydajność pracy 
zróżnicowanych zespołów.

Na co czekasz? 

Pobierz Microsoft Teams, teraz 
dostępne w bezpłatnej wersji.

Wypróbuj Teams już dziś
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