Workshop
Digitala möten – idag och i framtiden
Var är vi idag – Vart vill vi vara – Hur tar vi oss dit

Digitala möten syftar till att ”träffa” kollegor och samarbetspartners oberoende av tid/plats och omfattar
oftast en kombination av telefon-, webb- och videokonferens. Men hur fungerar digitala möten i praktiken
och hur påverkas användarna av nya digitala arbetssätt? Denna workshop har som syfte att identifiera
användningsområden för digitala möten som är hållbara för människa, miljö och verksamheten i sin helhet.
Syfte med workshop
•

Inspireras av vad andra verksamheter gjort med
digitala möten och affärsnyttan som kan tillföras

•

Gemensam spaning kring teknik och arbetssätt
som är hållbara för människa, miljö och
verksamheten i sin helhet

•

Identifiera vilka insatser som ger störst
verksamhetsnytta på kort och lång sikt

Deltagare
•

Intressenter för digitala möten och digitalt
arbetssätt såsom HR, CSR, avdelningschefer,
verksamhetsutvecklare, IT m.fl.

Agenda: Digitala möten - idag och i framtiden
•

Tillvägagångsätt
•

Introduktion
- Mötesprocessen (Före / Under / Efter)

Intervju med nyckelpersoner för att skapa en
övergripande bild av nuvarande förutsättningar för
digitala möten (teknik, mötesrum, resmönster,
organisation, riktlinjer etc.)

•

Framtagning av anpassad workshop utifrån
beställarens förutsättningar

•

Genomföra workshop hos beställare (ca 3 timmar)
enligt överenskommen agenda

•

Leverans av workshoprapport med sammanställning av identifierade användningsområden som
kan effektiviseras med hjälp av digitala möten samt
verksamhetens prioritering på kort och lång sikt

•

Var är vi idag?
- Genomgång av nuvarande förutsättningar

•

Vart vill vi vara?
- Arbetssätt / Miljö / Hållbarhet
- Teknik / Ekonomi / Affärsnytta

•

Hur tar vi oss dit?
- Vad är viktig / mindre viktigt för oss
- Vilket tillvägagångssätt passar oss bäst

•

Sammanfattning
- Summering av workshop och aktiviteter för fortsatt
arbete inom området

Uclarity består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra
kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av moderna
kommunikations- och samarbetslösningar. Uclarity har genomfört +500 projekt med svenska och internationella bolag
vilket gett oss unik erfarenhet inom området. Behöver ni en guide på er resa? Kontakta oss!
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