NetDesign bygger bro mellem
den hybride virkelighed og
fremtidens arbejdsplads
Under COVID-19 har vores arbejdsliv forandret sig markant. Hjemmearbejdet er eksploderet og den digitale udvikling er accelereret med flere år. Digitale kommunikationsog samarbejdsløsninger gør det muligt at arbejde fleksibelt og hybridt. Derfor har vi ikke det
samme behov for at være så meget på kontoret som tidligere. Vi kan sagtens være produktive og samarbejde effektivt, selvom vi ikke er fysisk sammen med vores kolleger, når vi
har de rigtige digitale værktøjer, som kan tale sammen på tværs af systemer og platforme;
men den nye måde at arbejde på kræver investeringer i nye digitale løsninger, samt en
gentænkning af indretningen af virksomhedens kontorlandskaber og mødelokaler.
Hvordan skaber man en hybrid arbejdsplads?
Hvordan indretter man den hybride arbejdsplads
– og hvordan ser den optimale version af den hybride arbejdsplads ud? Det spørgsmål står højt
på agendaen hos mange virksomheder og organisationer i øjeblikket. For hvordan skaber man de
bedste rammer omkring arbejdet og samarbejdet
blandt medarbejderne, når nogle arbejder hjemme,
og andre er på kontoret? Hvordan opretholder man
produktiviteten, effektiviteten, nærheden og arbejdsglæden? Og hvordan bevarer man en stærk kultur og
sammenhængskraft på tværs af organisationen, når
vi arbejder mere remote og ikke længere er så meget fysisk sammen med vores kolleger som tidligere?
De digitale løsningerne skal kunne tale sammen
I takt med at at flere og flere medarbejderne har fået
større fleksibiliter og bedre muligheder for at arbejde
hjemme og arbejde mobilt, er det blevet meget tydeligt, hvor afhængige vi er af at kunne tilgå virksomhedens systemer nemt, hurtigt og sikkert - uanset hvor
vi opholder os, og hvornår vi logger på.

“

8%

Tidligere inkluderede omkring
8% af alle møder personer, som
deltog online via video.

98%

I fremtiden vil op mod 98% af
alle møder inkludere personer,
som deltager online via video.
Kilde: Cisco 2021

Når en stor del af arbejdsdagen består af onlinemøder, er det vigtigt, at de forskellige digitale kommunikations- og samarbejdsplatforme kan tale sammen
med de forskellige videosystemer, som er installeret
i virksomhedens mødelokaler. Hvis medarbejderne
ikke har mulighed for at deltage i onlinemøder, enten
fordi det er besværligt, eller fordi de ikke har adgang
til de rigtige løsninger, går det ud over effektiviteten
og produktiviteten.

”For at vi kan være effektive, når vi samarbejder
digitalt, er vi afhængige af, at teknologien fungerer
optimalt, at billede og lyd er i en super god kvalitet,
og at de forskellige digitale kommunikations- og
samarbejdsplatforme kan tale sammen med virksomhedens videosystemer. Alle skal helst have den
samme gode oplevelse og føle sig inkluderet på
lige fod, når de deltager i et onlinemøde. Det gælder
uanset om man sidder i et mødelokale på kontoret,
arbejder derhjemme, i sommerhuset, i toget, på yndlingscaféen, eller hvor man nu er”, siger Marc Langpapp, Solution Architect, NetDesign.

derede, opstod et paradigmeskifte, som har skabt et
helt nyt mindset”, forklarer Claus Westergaard Kraft,
og fortsætter:
”Forskellige virksomheder og organisationer har
godt nok forskellige bud på, hvordan den hybride
arbejdsplads ser ud, men det de har tilfælles er en
inkluderende tankegang, som betragter diversiteten
på arbejdspladsen som en styrke. Og så giver de, i
større eller mindre grad, medarbejderne fleksibilitet
og frihed til selv at tilrettelægge arbejdsdagen, det
vil sige hvor og hvornår de arbejder, men der er ikke
tale om en ”One Size Fits All” model.”

Indretningen af arbejdspladsen skal gentænkes
Når man i princippet kan arbejde alle steder, vil mange medarbejdere sandsynligvis nøjes med at tage
på kontoret, når de har brug for at være sociale og
samarbejde med kolleger fremover.

Marc Langpapp
Solution Architect, NetDesign
En ”One Size Fits All” skabelon findes ikke
På den hybride arbejdsplads er det ikke så afgørende, hvor medarbejderne arbejder, eller hvornår de
arbejder, for arbejdet forbindes ikke længere med et
bestemt sted. Det betragtes mere som en aktivitet,
der kan udføres mange forskellige steder afhængig
af, hvilke opgaver eller projekter, man arbejder med.
”Da Coronapandemien var på sit højeste og digitaliseringen i løbet af kort tid accelererede med flere år,
satte det for alvor gang i udviklingen af den hybride
arbejdsplads. I takt med at hjemmearbejdet eksplo-

Claus Westergaard Kraft
Head of NetDesign
Mere frihed og fleksibilitet til medarbejderne
Hvor meget eller hvor lidt de enkelte medarbejder
ønsker at arbejde remote, er op til dem selv. Ingen
stiller spørgsmålstegn ved det, så længe de passer deres job, og det ikke går ud over samarbejdet,
kulturen og sammenhængskraften på arbejdspladsen. Der er selvfølgelig forskel på, hvor meget frihed
de forskellige medarbejdere har brug for - og har
mulighed for at få. Det afhænger meget af, hvem
man er, hvordan ens livssituation ser ud, hvilken rolle
eller funktion man har i virksomheden og hvilken del
af organisationen, man arbejder i.

Det stiller nogle helt nye krav til den måde, virksomhederne indretter kontormiljøet og kvadratmeterne
på. Der vil være behov for at skabe flere fællesområder, som fremmer det kreative samarbejdet på tværs
af organisationen på den hybride arbejdsplads.
Der vil også være behov for flere mindre rum med
videoudstyr, som giver medarbejderne mulighed for
at samarbejde digitalt på tværs af lokationer. Når
færre medarbejdere arbejder på kontoret og flere
arbejder remote, vil der være brug for færre faste
kontorpladser i fremtiden.

NetDesign Room Systems
•

NetDesign Room Systems er en as-a-Service løsning,
hvor NetDesign stiller videoendepunkterne til rådighed
for jer.

•

NetDesign tager det fulde ansvar for driften af videoendepunkterne via en all-inclusive service, og vi rådgiver jer om, hvilke videoendepunkter, der passer bedst
til jeres behov - ud fra jeres brugsscenarier - og vi sikrer,
at løsningen inkluderer alt det, I har brug for.

•

NetDesign sørger for, at videoendepunkterne kan tale
sammen med jeres forskellige kommunikations- og
samarbejdsplatforme.

•

Videoendepunkterne installeres og konfigureres af
professionelle installatører og registreres på en Cloud
videokonferenceplatform, som løbende opdateres
med de nyeste teknologier og tilføres nye features.

Hybrid Working

”Det er en ny tid, og der er ikke meget, der tyder på,
at vi er på vej tilbage til den gamle måde at arbejde på, hvor vi mere eller mindre arbejdede fast på
kontoret hver dag i et fastlagt tidsrum. I dag forventer
medarbejderene større fleksibilitet og kontoret er
i højere grad blevet et sted, hvor vi tager ind for at
mødes og samarbejde. Pga. teknologien og digitaliseringen er det blevet muligt at arbejde hybridt og
flekse mere ud og ind af kontoret. Det betyder, at vi
kan tilrettelægge arbejdslivet helt anderledes end
tidligere, og rigtig mange medarbejdere, har nu mulighed for at skabe en bedre work-life balance; men
det kan kun lade sig gøre, hvis man har de rigtige
digitale kommunikations- og samarbejdsløsninger,
som giver adgang til virksomhedens systemer. For
alle skal have mulighed for at deltage i onlinemøder
dele informationer og dokumenter – uanset hvor man
opholder sig”, forklarer Claus Westergaard Kraft.

Hvor er vi på vej hen?
•

I fremtiden vil video, som udgangspunkt, være inkluderet i alle møder, og
flere mødedeltagere vil logge på fra
andre lokationer eller hjemmefra.

•

I fremtiden tager vi ikke på kontoret
for at arbejde, men for at samarbejde
og være sociale med vores kolleger.

•

I fremtiden vil der værre færre traditionelle kontorpladser. Til gengæld får vi
brug for flere digitale samarbejdsområder og videomødelokaler.

Den hybride arbejdsplads er kommet for at blive
Under Corona skulle vi allesammen lære at knække
koden til, hvordan man afholder effektive onlinemøder, opretholder produktiviteten når alle arbejder
hjemme, praktiserer god distanceledelse og bevarer arbejdsglæden hos alle medarbejdere, når man
ikke kan mødes fysisk. Det skete på rekordtid og den
stejle læringskurve har givet os en række værdifulde
erfaringer, som har medvirket til at ændre holdningen
til hjemmearbejde og det at arbejde remote hos
mange virksomheder.
Nu gælder det om at konvertere det, vi har lært til
noget, der kan fungere godt i praksis på den lange
bane. For alle analyser viser, at rigtig mange medarbejdere ønsker at fastholde muligheden for at
arbejde hybridt i større eller mindre grad i fremtiden.

”I mange virksomheder og organisationer er det nu
sådan, at man betragter det at arbejde hjemme
eller arbejde remote, som et helt naturligt supplement, der er blevet en integreret del af det normale
arbejdsliv blandt virksomhedens medarbejdere. Det
er sket i takt med, at specielt ledernes mindset har
ændret sig. Det har medvirket til at ophæve mange
af de barrierer, der før var en begrænsning for udviklingen af den hybride arbejdsplads”, fortæller Claus
Westergaard Kraft, og han fortsætter:
”Jeg tror, at det vi ser ske rundt omkring i virksomhederne i øjeblikket, er starten på en helt ny epoke,
som vil komme til at ændre måden, vi arbejder og
samarbejder på permanent – ikke bare i Danmark
men i hele verden. Vi vil uden tvivl komme til at se
mange forskellige modeller for, hvordan virksomhederne praktiserer ”Hybrid Working” fremover, og i
hvor høj grad, de er parate til at sætte medarbejderne fri - men jeg er helt overbevist om, at den hybride
arbejdsform er kommet for at blive.”
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