Smartare Möten - Fysiskt och Digitalt
Förbättra hela mötesprocessen - Före, Under och Efter

Att hitta lediga och ändamålsenliga mötesrum med rätt utrustning såsom konferenstelefoner, projektorer,
bildskärmar och videosystem upplevs ofta som krångligt av många användare. Genom att förstå mötesprocessen (före, under, efter) kan verksamheter förbättra användarupplevelsen och öka nyttjandegraden
av befintliga mötesrum och digitala möten i sin helhet.
Syfte
• Förenkla för medarbetarna att hitta och boka
ändamålsenliga mötesrum
• Skapa en bra användarupplevelse och
beteende för både fysiska och digitala möten
• Optimera användning och tillgänglighet av
fysiska mötesrum
• Etablera ett digitalt arbetssätt inom
verksamheten
Tillvägagångssätt
• Analys över hur medarbetarna genomför
fysiska och digitala möten med hjälp av
befintliga digitala verktyg och tjänster
• Analys av nyttjandegrad och användarnöjdhet
av befintliga fysiska mötesrum
• Identifiering av de vanligaste mötestyperna
inom bolaget och förslag på anpassade
mötesrum utifrån medarbetarnas behov
• Identifiering av tekniska förutsättningar för
digitala möten (system, datorer, nätverk etc.)
och förslag på tekniska förbättringsområden
• Proof of Concept för att utvärdera användarupplevelse för olika typer av tekniska
lösningar för digitala möten
• Framtagning av förslag till IT-avdelningen och
verksamheten gällande teknisk utrustning,
konfiguration och utbildningsinsatser för
digitala möten

4-stegsmodell för smartare möten
• Rumsinventering
− Antal mötesrum, storlek, utrustning, akustik,
ljusinsläpp, nyttjandegrad etc.
• Användbarhet
− Medarbetarnas användning och nöjdhet med
nuvarande mötesfaciliteter
• Resurshantering
− Teknik och förvaltning av digitala mötesverktyg
såsom kameror, mikrofoner, högtalare, nätverk,
konferenstelefoner, bokningssystem etc.
• Mötesmetodik
− Kunskap för att genomföra effektiva fysiska och
digitala möten (Före, Under, Efter)
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