Zróbmy więcej –
razem
Odkryj potencjał
współpracy

Wspólna praca mająca na celu osiągnięcie
lepszych wyników i zwiększenie wydajności
Jeśli Twój zespół podjął się wykonania
zadania, które wymaga współpracy
z innymi zespołami, nadszedł czas na
jej nawiązanie. Sprawna współpraca
to świetny sposób na połączenie osób
o różnych talentach i umiejętnościach
podczas pracy nad wspólnym
zadaniem. Tworzy ona poczucie
jedności, które pomaga zwiększyć
zaangażowanie i zadowolenie
pracowników.

Sprawna współpraca pozwala firmie
na oszczędności poprzez koncentrację
na silnych stronach pracowników, a
nie wyłącznie na działach, do których
należą. Umożliwia to zwiększenie
wydajności dzięki zapewnieniu
elastyczności i szybkiego reagowania
na ich potrzeby i podejmowane
działania. Aby uzyskać jak najlepsze
rezultaty, spróbujcie sprawnie pracować
w środowisku oferującym różne
narzędzia komunikacyjne – zarówno
tradycyjne, jak i cyfrowe.

Nowoczesna kultura biznesowa
polega na obalaniu ścian i eliminacji
ograniczeń. Ściany poszczególnych
biur są zastępowane otwartymi
przestrzeniami. Wdrażane są
również polityki, które zachęcają do
współpracy. Wspólna praca pozwala
nam przekraczać granice i pomagać
współpracownikom. Gdy możesz liczyć
na pomocną dłoń, w łatwy sposób
zrobisz znacznie więcej niż
w pojedynkę.

Jedno Źródło Zaopatrzenia

Wyznaczony Sprawdzony Doradca

Wszystko czego potrzebujesz, z jednego źródład

Jeden kontakt wystarczy, aby uzyskać fachową poradę

Podstawowe informacje dotyczące
współpracy w biurze
Podstawowe informacje dotyczące współpracy w biurze
By współpraca była efektywna, wszyscy członkowie grupy
muszą grać do jednej bramki. Przemyślenia i pomysły muszą
być przekazywane jasno i zrozumiale, a jednym
z najprostszych sposobów jest ich wizualne przedstawienie
– w notesach, na karteczkach do notowania, tablicach
lub wykresach.
Tworzenie przyjaznej dla współpracy przestrzeni jest równie
ważne – począwszy od odpowiedniego umeblowania biura,
przez dbanie o jego czystość, aż po zaopatrzenie go
w żywność i napoje, które zapewniają pracownikom energię
do pracy.

Niezwykłe rozwiązania
Szukasz łatwego sposobu na prowadzenie inspirujących
i angażujących spotkań? Skorzystaj z połączenia
elastycznych, tradycyjnych narzędzi, takich jak wykresy
Legamaster Magic Charts, i cyfrowych urządzeń
interaktywnych, takich jak ekran Legamaster ETX ,
który ma na celu przekształcenie uwagi w zaangażowanie
i informacji w inspirację.
Ekran jest wielodotykowy, dzięki czemu reaguje na dotyk
palca, pisaka i rysika. Jest wyposażony w wewnętrzny
router, który umożliwia udostępnianie i edytowanie treści
w trybach offline oraz online.

Rozwiązania technologiczne ułatwiające współpracę
Współpraca to sposób na przyszłość – by przebiegała
sprawnie, niezbędne jest wykorzystywanie najnowszych
technologii. Technologia umożliwia i usprawnia komunikację
pomiędzy poszczególnymi działami i lokalizacjami,
pozwalając na płynną współpracę.
Z myślą o wspieraniu wysiłków podejmowanych przez Ciebie
na rzecz prowadzenia efektywnej współpracy, firma Staples
oferuje szeroką gamę sprzętu, akcesoriów, mobilnych
narzędzi komunikacji, projektorów, ekranów interaktywnych,
narzędzi do prezentacji i rozwiązań dla
tele i wideokonferencji.

Zachęć swój zespół do pracy z listą zadań
Pracujesz nad projektem z napiętymi terminami, obejmującym
wiele współpracujących ze sobą osób? Metodyka Scrum
może być dokładnie tym, czego potrzebujesz. Jest to
elastyczna, holistyczna strategia, w ramach której cały zespół
współpracuje, aby osiągnąć wspólny cel.
Możesz w łatwy sposób wdrożyć metodykę Scrum,
wykorzystując produkty 3M Post-it®. Powierzchnia
Post-it® Super Sticky Dry Erase Surface zapewnia elastyczną
przestrzeń do pisania, szkicowania i dzielenia się pomysłami,
podczas gdy karteczki Post-it® Super Sticky Notes ułatwiają
organizowanie i porządkowanie pomysłów przy użyciu kolorów.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z opiekunem handlowym lub odwiedź stronę www.staplesadvantage.pl/nasze-rozwiazania/
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