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Vážení čtenáři,
v tomto krátkém nahlédnutí do nového světa práce bychom vám
chtěli představit nové možnosti, jak dnes uspořádat kancelář,
vést lidi a týmy a využívat moderní technologie tak, abychom
dokázali mnohem více jako organizace i jako jednotlivci.

Ve znalostní ekonomice je většinu práce možné vykonávat mimo
kancelář – doslova odkudkoli. Mezi klíčové zdroje hodnoty
dnes patří nejen informace a znalosti, ale stále více také tvořivost
a schopnost inovovat. Kreativita souvisí s otevřeností – vůči jiným
názorům a nápadům, odlišným kulturám, různým přístupům k řešení
problémů – a s ochotou se měnit a rozvíjet. Index kreativity dnes patří mezi
uznávaná měřítka (nejen) ekonomického potenciálu zemí i organizací.
Zavedli jsme kulturu založenou na důvěře a osobní
odpovědnosti za výsledky, místo tradiční přímé kontroly
a sledování počtu hodin. Necháme na zaměstnancích, aby si sami
uspořádali, kdy, kde a jak pracují. Požadujeme, aby splnili své cíle, aby
spolupracovali na společných úkolech, aby byli dostupní pro kolegy
i zákazníky a aby sdíleli, kde a kdy jsou a umožnili tak ostatním plánovat.
Velmi důležitou součástí této změny je otevřená komunikace a respekt.
Každý tým si nastaví svůj styl práce. Také musíme myslet na to, aby
individuální přístup stále respektoval potřeby a dynamiku týmu.
Pracoviště v tomto kontextu vnímáme jako strategický nástroj,
který nám pomáhá podpořit kulturní změnu a růst. Nová pražská
kancelář, do níž jsme se přestěhovali v říjnu 2015, tento postoj plně odráží.
Klíčové pro nás je to, JAK lidé pracují, nikoli kde – každý z nás si může
vybrat místo, které mu v daném okamžiku nejvíce vyhovuje, ať už je to
v rámci kanceláře, kde se naprostá většina zaměstnanců, včetně mě,
vzdala pevného pracovního místa, či mimo kancelář.

Vážení přátelé,
za posledních pět let ušel
vývojový tým Skype v Česku
dlouhou cestu. V roce 2012 nás v Praze
vyvíjelo nejpoužívanější komunikační
platformu na světě zhruba čtyřicet.
Dnes zaměstnáváme téměř 250 vysoce
kvalifikovaných vývojářů z 29 zemí.
Jsme největší vývojovou pobočkou
Skype v Evropě a věříme, že tuto pozici
do budoucna ještě posílíme. Společně
s rychlou expanzí se zvýšily naše
nároky na pracovní prostředí, kterým
plně odpovídají naše nové kanceláře.
Dostatek pracovního místa, moderní
technologie a především pojetí prostoru,

které skýtá neomezené možnosti
pro kreativitu a inovativní myšlení.
Skype se vždy snažil udržet si
svého start-upového ducha, a to
i po více než dvanácti letech
existence. Přesně to si s sebou
neseme také do našich nových
prostor.

Nový svět práce vnímám jako zásadní krok na cestě k inovativní
a otevřené firemní kultuře, jejíž největší předností je to, že přináší
výhody všem – organizaci, jednotlivcům i společnosti jako celku. Pro
mě i pro mé kolegy to byla – a stále je – fascinující cesta. V této publikaci
bychom vám chtěli tyto přínosy představit a podělit se s vámi o příběh,
který na této cestě zažíváme. Věřím, že vás naše zkušenosti inspirují.

Tomáš Vocetka
ředitel Skype
Česká republika

Biljana Weber
generální ředitelka
Microsoft v České republice

Leden 2016

Leden 2016

Proč
tvoříme
nový svět
práce?

Jak vypadá nový
svět práce?
Cesta do nového světa práce má tři etapy – technologie,
kultura a kancelář – které se navzájem ovlivňují a které
je nutno propojit tak, aby dohromady vytvořily funkční celek
podporující spokojenost, inovaci a výkonnost zaměstnanců.
V novém světě práce si naši zákazníci mohou sami vyzkoušet,
jak mohou naše produkty a služby změnit jejich pracovní
i každodenní život.

Dnešní technologie
umožňují organizacím
i jednotlivcům dokázat
víc než kdykoli předtím.
Předpokladem je
připravenost ke
kulturní změně.

„Nejprve my
tvoříme naše
budovy. Potom
ony tvoří nás.“
Winston Churchil
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Technologie jako
konkurenční výhoda
Moderní technologie, zejména cloudové, umožňují pracovat,
komunikovat a tvořit odkudkoli. Mobilita, kterou cloud
umožňuje, je významným zdrojem růstu pro organizace i celé
ekonomiky. Čtvrtina podniků, které intenzivně využívají mobilitu,
roste dvakrát rychleji než ostatní a tvoří osmkrát rychleji
pracovní místa*. Schopnost neustálé technologické inovace je
zásadní. Celkem 90 % společností Fortune 500 z roku 1955 již
nyní neexistuje, protože neinovovaly dostatečně rychle. Dříve
byly inovace skokové a nárazové a vyžadovaly jednorázové
vysoké investice. Cloudové technologie to změnily, protože
všem organizacím bez rozdílu velikosti umožňují průběžnou
inovaci bez velkých pořizovacích nákladů. Schopnost získávat
a chytře používat nejnovější technologie se stává významnou
konkurenční výhodou.

Kancelář – renesance
v digitálním věku
Tento styl práce mění účel a funkci kanceláří. Nepotřebujeme
univerzální řady stolů, ale místo, kde se budou kolegové
a obchodní partneři rádi setkávat a spolupracovat, které
nabídne prostor pro týmovou kreativitu i individuální práci
a soustředění. Možnost práce odkudkoli neznamená konec,
ale renesanci kanceláří tak, aby prostor podpořil kulturní
změnu a způsob práce, který přináší největší hodnotu.

* BCG perspectives: The mobile revolution. 2015

Respekt k individuálním
potřebám a životnímu stylu:
Věříme, že každý potřebuje jiné
prostředí pro maximální produktivitu.
To záleží na typu práce, kterou potřebuje
udělat, na osobních dispozicích
a potřebách i na aktuální životní situaci.
Spokojený zaměstnanec podává vyšší
výkon a má lepší nápady.
1.

Prostor pro týmovou práci
a sdílení: Flexibilita a mobilita
v práci neznamená konec kanceláří,
naopak. Potřebujeme kancelář, která
podpoří týmovou tvorbu a setkávání,
protože právě to je zdrojem inovací
a kvalitních vztahů.
2.

I informace
a znalosti se
stále více stávají
komoditou a klíčem
k úspěchu je
vytvořit prostředí,
které podpoří
kreativní tvorbu,
skutečné sdílení
a vytváření nových
vztahů a nápadů.

Kultura aneb důvěra
a výsledky
Technologie jsou klíčovým impulzem ke změně,
ale její těžiště je ve firemní kultuře. Různé role
v organizaci mají různou míru mobility, nicméně
ve znalostní ekonomice stále více lidí tvoří hodnotu
nikoli tím, že vykonává předem určené postupy, ale
tím, že získává či vytváří, vyhodnocuje a zpracovává,
a především sdílí a rozvíjí informace, znalosti
a nápady. Výzkumy ukazují, že dvě třetiny práce
s informacemi a znalostmi se už dnes dějí mimo
kancelář.* Právě možnost pracovat z různých
míst pomáhá tvořit unikátní hodnotu i vztahy. To
samozřejmě vyžaduje ochotu změnit způsob, jímž
řídíme lidi a hodnotíme jejich přínos a výsledky.
Obava ze změny zavedených postupů patří mezi
největší překážky zavádění flexibility a mobility v práci.
Je to výzva především pro střední management,
který potřebuje opustit direktivní řízení a přímou
kontrolu a začít hodnotit lidi podle výsledků. Často se
nás lidé ptají, jak víme, že zaměstnanci, kteří nejsou
v kanceláři, pracují. Existuje řada způsobů, jak to
„vědět“ – a manažer, který dobře zadává cíle a je
v pravidelném kontaktu se svým týmem, to pozná
podle postupu a výsledků projektu.

Chceme být žádaným
zaměstnavatelem: Mobilita
a flexibilita stoupají na žebříčku priorit
kvalitních pracovníků, tzv. talentů. Jsou
velmi důležité pro mladou generaci, ale
také pro rodiče malých dětí i lidi pečující
o starší rodiče. V podstatě pro kohokoli.
3.

A inspirovat vlastním
příkladem: Chceme se podělit
o přínosy, kterých jsme dosáhli, i lekce,
které jsme se naučili. Můžeme tak našim
zákazníkům nabídnout nejen inspiraci,
ale i podporu a konkrétní zkušenosti
z praxe.
4.

* HBR, říjen 2014
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Spolupráce – více
času, více nápadů
Spojovacím prvkem čtyř pracovních pater Microsoftu a Skypu
jsou tzv. huby – co-workingové prostory, které nabízejí prostor
pro setkávání, sdílení, odpočinek i zábavu po práci. Každý
hub má jiné téma. Huby jsou spojené otevřeným schodištěm,
a podporují tak komunikaci a spolupráci mezi týmy.

Sportovní
hub

Hub ve znamení hudby a filmu
určený zejména pro týmovou
tvorbu a spolupráci
Otevřené schodiště usnadňuje interakci mezi týmy
6

7

Firemní kultura

A jak víte, že opravdu pracují?
Už před 10 lety přišel Bill Gates s vizí, že klíčem k úspěchu v globální ekonomice bude schopnost
dát jednotlivým pracovníkům prostor a nástroje, aby byli efektivní a soustředili se na práci, která
přinese největší hodnotu.
Lidé dnes nepracují v izolaci a spolupráce
a sdílení jsou klíčové pro inovaci
a růst. Zkušenost i výzkum potvrzují,
že ve znalostní ekonomice jsou lidé
efektivnější a výkonnější, když si mohou
sami zvolit, kde a jak pracují. Využívají-li
lidé možnost práce z domova zhruba dva
až tři dny v týdnu, má to pozitivní dopad
na výkon, spokojenost v práci i vztah
s nadřízeným*. Lidé mohou strávit prací
i čas, který by jinak trávili dojížděním.

„Během posledních deseti let začal
software propojovat dosud oddělené
ostrovy informací a nabízet lidem
zcela nové cesty jak komunikovat,
spolupracovat a přistupovat k datům,
která jsou pro ně důležitá. V Microsoftu
věříme, že klíčem k tomu, aby
podniky byly úspěšné a dokázaly

opravdu rychle reagovat na změny
v globální ekonomice, je schopnost
dát jednotlivým zaměstnancům
důvěru a nástroje, které jim umožní být
výkonnější a zaměřit se vždy na činnost,
jež přináší nejvyšší hodnotu.“
Bill Gates, 2005

Jestliže firma zavede
flexibilitu, či dokonce umožní
pracovat odkudkoli, je nutné
řídit týmy jinak než dříve.
Jak na to v praxi? Podívejte
se na 10 tipů, které se nám
osvědčily:

Stanovte dobře cíle. Musí být
dostatečně konkrétní a měřitelné,
aby nesváděly k formálnímu odškrtávání.
A musí být i dostatečně inspirativní, aby
umožnily lidem být proaktivní a hledat
vlastní cesty, nejen čekat na další úkol.
1.

Pravidelně s lidmi v týmu
komunikujte. Budete vědět,
že správně rozumějí cílům a že jdete
správným směrem. Občas si dopřejte
neformální oběd či kávu.
2.

Oceňte spolupráci a sdílení.
Jak spontánně, tak i v rámci
pravidelného hodnocení – ptejte se, jak
vaši kolegové pomáhají ostatním v jejich
práci a jak naopak dokážou stavět
na vstupech od kolegů.

Otevřete kalendáře.
V Microsoftu vnímáme sdílené
kalendáře jako samozřejmost.
Umožňuje to lépe plánovat čas
a organizovat setkání.
6.

3.

Stanovte si týmové dny, tedy
dny v týdnu, kdy se všichni sejdou
v kanceláři a na které připadnou větší či
pravidelné týmové schůzky.

Dodržujte princip
dosažitelnosti během běžného
pracovního dne a výjimky uvádějte
do kalendáře. Nečekejte, že ostatní
budou reagovat na e-mail večer
a o víkendu.
7.

4.

46

Jak dlouho lidé pracují?*

57

54

50
37

38

Mají flexibilitu

Nemají flexibilitu

Možnost práce
z domova
V Microsoftu jsme zavedli kulturu založenou na důvěře a odpovědnosti za odvedenou práci. Vycházíme z toho, že každý
člověk potřebuje jiné prostředí k tomu,
aby odvedl nejlepší výkon. Když dáme
lidem možnost, aby si sami zorganizovali
kdy, kde a jak pracují, budou spokojenější,
protože lépe zvládnou své osobní i pracovní potřeby, a tím jsou motivovanější
a výkonnější. Tento přístup také posiluje
osobní odpovědnost a samostatnost.

8

* 2015 Organisation Solutions Pte Ltd.

Sdílejte tuto informaci
s ostatními týmy.
Když někdo potřebuje řešit něco
s vaším týmem, ví, který den je
nejlepší na to, aby za vámi zašel.
5.

Průměrný počet pracovních hodin týdně

Při přechodu na flexibilní styl práce je třeba nastavit firemní kulturu a prostředí tak,
aby změna přinesla očekávané benefity.
Mezi nejdůležitější
oblasti patří:
● Dostupnost kvalitních technologií,
které mají potřebné funkce
a spolehlivě fungují.
● Nastavení příslušných procesů, ať už
se jedná o nezbytná školení, evidenci,
schvalování atd.

Časová
flexibilita

Časová i místní
flexibilita

●Z
 avedení sdílených kalendářů, aby
každý viděl, kdy a kde je
kolega dostupný.
●N
 astavení týmových pravidel tak, aby
se lidé pravidelně vídali osobně a aby
individuální flexibilita nerušila výkon
týmu.
● Podpora liniových manažerů
a vedoucích týmů, aby se naučili
zadávat práci a řídit lidi tak, aby jejich
podřízení dobře rozuměli cílům, mohli
pracovat samostatně, měli pravidelně
možnost konzultovat postup a možné
problémy a sdílet nové podněty.   

Používejte Skype pro firmy.
Kolegové v Rakousku spočítali,
že díky Skypu se navzdory zavedení
flexibilního režimu dostupnost lidí
zvýšila o 5 %. Podle barevného označení
hned vidíte, kdo je a kdo není on-line.
Můžete mu poslat rychlou otázku
namísto e-mailu. Když je třeba, můžete
si na jedno kliknutí zavolat či sdílet
dokumenty na dálku.
8.

Nebojte se schůzek na dálku.
Dejte jasně najevo, na které
schůzky je možné se připojit přes
Skype (nezapomeňte vždy vložit odkaz
přímo do pozvánky) a kde potřebujete
osobní účast (a tyto schůzky směřujte
na týmové dny).
9.

Sdílejte společné dokumenty
na OneDrive pro firmy,
budou tak kdykoli přístupné všem
relevantním osobám.
10.

9

Prostor pro zákazníky
Kancelář pro digitální věk vytváří prostor, kde můžeme tvořit a prohlubovat
vztahy se zákazníky a obchodními partnery a kde jim můžeme ukázat, jak
mohou díky moderním technologiím dokázat více v práci i v životě.

Prostorná galerie
v přízemí nabízí
různorodé prostory
pro formální schůzky
i neformální setkávání,
a také možnost vyzkoušet
si nejnovější zařízení
na Windows

Interaktivní stěna Azure Wall,
která promítá vizualizace
reálných dat získaných během
provozu zákaznické zóny
(internet věcí)

V nejvyšším patře kanceláře
se nachází Executive
Business Center – prostor
pro obchodní jednání

10

Konferenční sál
pro 150 hostů

Simulace obývacího pokoje vybaveného
technologiemi pro moderní domácnost

11

Renesance kanceláře v digitálním věku

Terasa na střeše budovy
vytváří prostor pro práci,
odpočinek i zábavu

JAK, nikoli kde
V minulosti jsme zažili různé přístupy ke kancelářím – oddělené prostory, které vytvářely pocit
izolace a omezovaly komunikaci mezi lidmi, či plně otevřené kanceláře, které naopak ztěžovaly
možnost se soustředit. Podle nedávné studie Microsoftu pracuje téměř pětina Čechů přesčas
právě proto, že přes den nemají klid na práci. Nejnovějším trendem byly hravé a kreativní
kanceláře, jejichž účelem je podnítit kreativitu a spolupráci.
Každý tento přístup se soustředí na jeden účel a nepředstavuje koncepční odpověď
na to, jak dnes pracujeme. V Microsoftu vnímáme pracoviště jako strategický nástroj,
který nám pomáhá podpořit kulturní změnu a růst. Klíčové pro nás je to, JAK lidé pracují,
nikoli kde. Naše nová kancelář plní tři hlavní funkce:

1.

Více času,
více nápadů

V digitálním světě je jednou z klíčových
funkcí kanceláře podpora osobního
setkávání a výměny nápadů a příležitostí.
Tento účel plní tzv. huby – společné
neformální prostory, které propojují
čtyři pracovní patra. Centrální poloha
a otevřené schodiště přirozeně vedou
k tomu, že se zde lidé průběžně
setkávají a komunikují. Náhodné
potkávání vytváří příležitosti získat
nečekané úhly pohledu.

2.

Různorodost míst
na práci

Na huby navazují pracovní prostory.
Vytvořili jsme ekosystém různých prostor
určených pro různé typy práce. Většina
lidí nemá svůj vlastní stůl, ale každý
si vybírá místo, které vyhovuje úkolu,
na kterém právě pracuje. V kanceláři
si mohou vybrat klasický či výškově
nastavitelný stůl pro práci vstoje, stůl bez
monitoru, s jedním či dvěma monitory,
stůl s přepážkami či bez nich.
Vedle klasických zasedacích místností
s možností rezervace je důležitý
také dostatek malých zasedaček,
tzv. focus rooms, které jsou určené
pro individuální koncentrovanou
práci či neplánované krátké diskuse
s kolegy. Tyto zasedačky není možné
rezervovat, jsou kdykoli k dispozici
každému. Podobně fungují „telefonní
budky“ – místnosti na vyřizování hovorů.
Kanceláře nabízejí dále polootevřené
výklenky na chodbách na krátká jednání,
inspirativní zasedačky pro kreativní
týmovou práci, odpočinkové zóny atd.
Důležité je uspořádání, v němž jsou
jednotlivé prostory dobře dostupné
a přirozeně na sebe navazují.

12

* k dispozici během roku 2016

3.

Vztahy se
zákazníky

Zákaznická zóna je prostor, který nám
umožňuje prohlubovat vztahy se
zákazníky a obchodními partnery. Zde
jim můžeme ukázat, jak mohou díky
moderním technologiím dokázat více
v práci i v životě. V přízemí se nachází
moderní konferenční sál s více než
150 místy a několik zasedacích místností
různé velikosti. Prostor spojuje otevřená
galerie, která nabízí kavárnu s příjemným
posezením, zákoutí pro neformální
jednání či práci a prostor pro interaktivní
ukázky nových technologií. Neformální
sezení nabízí také Executive Business
Center v 8. patře, kde jsou zasedací
místnosti vybaveny nejmodernějšími
technologiemi, jako např. Surface Hub*.

Při plánování kanceláře je
nejdůležitější velmi dobrý vhled
do toho, jak lidé opravdu pracují
a jak prostor ovlivňuje jejich chování.
Microsoft má globální tým specialistů
na strategii pracoviště (program
Work Place Advantage). Spojuje
zkušenosti specializovaných odborníků
i jednotlivých poboček, externí i interní
výzkumy, behaviorální analýzy a další
zdroje, aby rozvíjel koncepci kanceláře,
která podpoří inovaci, produktivitu
a spokojenost zaměstnanců.
Ve spolupráci s lokálními týmy aplikuje
tyto principy tak, aby odpovídaly
místním specifikám a potřebám.
Nová kancelář Microsoftu v Praze je
v rámci regionu střední a východní
Evropy nejprogresivnější aplikací
tohoto konceptu.

Výškově nastavitelné stoly
umožňují práci vstoje

Velmi důležitou částí procesu
změny bylo zapojení
zaměstnanců. Ti mohli ovlivnit podobu
kanceláře, vznášet nápady a otázky
a diskutovat o svých obavách. Pracovní
skupina pro řízení změny touto cestou
vytvořila a doporučila pravidla fungování
v nové kanceláři.
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Různorodost
míst na práci

Týmová zasedačka určená
na intenzivní práci týmů.
Místnost je vybavena
nejnovějšími komunikačními
technologiemi i prvky
jako popisovatelná stěna
na kreativní práci

Netradiční zasedačky (ve stylu horské
chaty a české hospody) jsou prostorem
pro získání nových úhlů pohledu

Každý si může vybrat
pracovní místo podle
momentální potřeby
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Výklenek na
neformální setkání

Rodičovský koutek – prostor pro rodiče,
kteří občas potřebují vzít do práce děti

Focus room pro neplánované schůzky či
individuální soustředěnou práci
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Technologie

Cloud inovuje za vás
Já a cloud

Před 20 lety výrazně zrychlil podnikání e-mail a internet, dnes dramaticky mění život i podnikání
cloud. Lidé chtějí komunikovat a sdílet stejným způsobem všude, v práci i doma. Schopnost průběžně
získávat a chytře používat nejnovější technologie se stává významnou konkurenční výhodou.
Cloud dává i menším společnostem
možnosti, které dříve byly dostupné pouze
pro velké podniky, protože nabízí inovaci
jako službu. A to bez velkých pořizovacích
nákladů, což představuje ideální řešení
pro každého, od start-upů po velkou
korporaci či státní podnik.

Obývák: Technologie
pro život
V zákaznické zóně se nachází
obývací pokoj vybavený
technologiemi pro život, který umožňuje
vyzkoušet si novinky na Xboxu, ve Skype
nebo na zařízeních s Windows.
Návštěvníci mohou zažít představení
konkrétních scénářů z moderní české
domácnosti.

S postupným oživením trhu začínají
společnosti usilovat o ty nejlepší
pracovníky, pro které zastaralé
technologie, pevná pracovní doba
a pevné místo výkonu práce už nejsou
přijatelné. Podobnou flexibilitu očekávají
od firem i zákazníci.

Chceme na vlastním příkladu organizacím
ukázat, jak tento trend zvládnout, vytěžit
z inovací maximum a být atraktivním
zaměstnavatelem pro budoucí generace.

Hub na téma věda

Schůzka budoucnosti

Internet věcí živě

Spolupráce

Některé zasedačky jsou vybaveny
novinkou Surface Hub* –
interaktivní velkoplošná dotyková
obrazovka určená pro prezentace,
brainstorming a týmovou práci během
schůzky i po schůzce. Surface Hub
má operační systém Windows 10
a jeho součástí je například Skype
pro firmy a aplikace OneNote. Je
vybaven kamerami, mikrofony, senzory
a dotykovou obrazovkou. Ta funguje
jako tabule, nástroj na videokonference,
sdílení různého typu obsahu, který
může upravovat několik lidí současně
jak přímo na Surface Hub, tak i ze
svých zařízení. Veškerý obsah je možné
ihned sdílet v jakékoli aktuální podobě.
Surface Hub tak představuje novou
dimenzi spolupráce a odstraňuje tradiční
překážky pro efektivní jednání – v jedné
místnosti i na dálku.

V zákaznické zóně se
nachází řada Kinect senzorů,
které sbírají neosobní data (např.
zaplněnost prostor, míra hluku atd.)
a prostřednictvím cloudové služby
Microsoft Azure a analytického nástroje
Power BI vytvářejí okamžité vizualizace
a analýzy. Ty se zobrazují na interaktivní
velkoplošné stěně Azure Wall. Stěna
může zobrazovat jak data přímo
z přilehlé zákaznické zóny, tak jakákoli
jiná vybraná data odkudkoli na světě.
Promítání dat je možné ovládat gesty.

Cloudová kancelář Office 365
podporuje spolupráci
v kanceláři i na dálku v jediném
balíčku, který funguje na všech
klíčových platformách – Windows,
OS X, iOS i Android:

V běžné praxi umožňuje tento
přístup například průběžně:
● identifikovat, kde se nejvíce
pohybují návštěvníci (v kanceláři či
na prodejně), s cílem najít nejlepší místo
na prezentaci produktů,
● měřit zájem o určitý produkt či službu,
● optimalizovat využívání zasedacích
místností, parkovacích míst či dopravy,
● zlepšit úklid či zásobování,
● naplánovat opravu a servis zařízení
ve správný čas, dříve než dojde k jejich
poškození.
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* k dispozici během roku 2016

René Keyzlar,
manažer divize Office

Celé řešení vychází z konceptu
„internetu věcí“. Téměř každá
organizace má už dnes celou řadu
senzorů a zařízení (svých „věcí“),
které generují rozličná data, z nichž je
možné snadno a rychle získat nové
znalosti a hodnotu.

Můžete současně společně pracovat
na stejném projektu či dokumentu
v reálném čase a mít přehled o všech
změnách, které kdokoli dělá.
Využívejte oblíbené aplikace Office jako
Word, Excel, PowerPoint, OneNote a další
jak pro desktop (off-line), tak i jako on-line
službu ve webovém prohlížeči.
Získáte profesionální e-mail, sdílené
kalendáře, chat a videokonference v rámci
Skype pro firmy a firemní cloudové uložiště
OneDrive pro firmy.
Ke všemu máte přístup z jakéhokoli
zařízení (počítač, tablet nebo telefon).
Office 365 navíc patří mezi cloudové
služby Microsoftu, které získaly
doporučení od evropských regulačních
úřadů na ochranu osobních údajů (více
na www.microsoft.cz/vyjadreni).

Cloud je dnes nedílnou součástí mého
života, nejen v práci, ale i doma. Jako
otec, který často tráví čas na služebních cestách, oceňuji možnost být
se svou rodinou neustále v kontaktu
pomocí videohovorů na Skype.
Celá rodina má neustálý přístup k úložišti
OneDrive pro firmy, kam si ukládáme
společné fotky, videa i dokumenty. Mám
tak i na cestách ihned přehled o tom, co
dcera nakreslila ve školce a jaký účes si
syn „nahodil“ do školy. Stejně tak jsem
schopen synovi zkontrolovat připravené
prezentace či jiné dokumenty do školy, aniž bych k tomu potřeboval jeho
počítač. Cloud mi úplně změnil i způsob
práce. Sám se rozhoduji, zda budu
pracovat z domova, či z kanceláře.
Často ranní práci udělám v klidu
na tabletu v posteli – každé ráno odpovím na poštu, která přišla přes noc,
a využiju možnost spojit se ještě rychle
přes Skype s kolegy v centrále v Redmondu, kde je časový posun -9 hodin.
Cestou do práce se vyhnu ranní špičce.
Díky tomu ušetřím čas a mohu se pak
v práci soustředit na důležité projekty,
porady s kolegy, zákaznické akce či
různá partnerská školení. Pokud zrovna
pracuji z domova, tak čas ušetřený
za přesun do kanceláře věnuji běhání
či jiné formě relaxu a stihnu tak věci,
které jsem dříve buď zanedbával, nebo
si je časově nemohl vůbec dovolit.

17

Skype

Vývoj napříč kontinenty

Každý tým má
svou dedikovanou
zasedačku

Proces zavádění flexibilního stylu práce je v každé organizaci jiný, jak ukazují i příklady našich
zákazníků na následujících stránkách. Řada firem zavádí flexibilitu postupně. I my jsme
„stěhování do nového světa práce“ pojali jako dvouletý změnový projekt. Využíváme nástroj,
který na základě profilů jednotlivých pozic analyzuje míru mobility jednotlivých poboček či týmů
a podle toho vždy navrhujeme konkrétní podobu kanceláří. Česká pobočka tak mohla reflektovat
odlišný styl práce divize Skype a vytvořit kancelář, která nám umožňuje oba týmy propojit
a přitom respektovat jejich potřeby.
Skype prošel v České republice
v uplynulých 4 letech velmi dynamickým
vývojem – z cca 40 zaměstnanců
se během 3 let rozrostl na téměř
250 vysoce kvalifikovaných softwarových
inženýrů z 29 zemí světa. Nové
kanceláře jsou vybaveny nejnovějšími
technologiemi, jako např. Surface Hub,
Lync Room System, dedikovanými
týmovými zasedačkami a tzv. focus
rooms. Všechny tyto místnosti
jsou standardně vybaveny dvěma
obrazovkami, z nichž jedna je dotyková.
Většinu pracovníků divize Skype tvoří
vývojáři, kteří často pracují na důvěrných
projektech vyžadujících součinnost
s týmy po celém světě. Proto jejich
práce vyžaduje stálá dedikovaná
pracovní místa. Skype přizpůsobil své
prostory principům agilního řízení
softwarových projektů, jehož základem
jsou samostatně organizované týmy,
které jsou zodpovědné za kvalitně a včas
odvedenou práci. Tyto týmy jsou velmi
autonomní, samy si stanovují cíle. Role
manažera je podporovat a zajišťovat
potřebné prostředí a vybavení pro
fungování týmu. V případě Skype
jsou navíc tyto postupy uplatňovány
v rámci týmů, jejichž členové pracují
po celém světě (tzv. distribuovaný
systém práce). Praha tak na denní bázi
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komunikuje s Tallinnem, Stockholmem,
Lucemburkem a Londýnem v Evropě
a Palo Altem a Redmondem v USA.

také průběžně konzultovat postup
projektu se zákazníkem a reagovat včas
na případné změny požadavků.

Jednou z nejrozšířenějších
agilních metod vývoje softwaru je
Scrum. V rámci Scrumu funguje tým jako
samostatná a nezávislá jednotka, kdy
jednotliví členové s přesně rozdělenými
rolemi úzce spolupracují na dosažení
společného cíle. Tým se sám organizuje
prostřednictvím pravidelné denní
osobní komunikace nebo skrze on-line
spolupráci všech členů týmu bez ohledu
na jejich lokaci. Klíčový princip Scrumu
je založen na pochopení, že během
projektu mohou zákazníci změnit názor
a že nepředvídané úkoly a změny
zadání nelze řešit tradičním plánováním.
Naopak je zapotřebí maximální
pružnosti týmu, který reaguje rychle,
efektivně a bez zbytečných časových či
organizačních prodlev.
Největšími přínosy tohoto stylu práce je,
že se členové týmu nebojí využívat nové
postupy, měnit zavedenou praxi a jsou
osobně angažováni do řešení problému.
Jelikož řada týmů je mezinárodních,
jsou spíše než v rámci jedné kanceláře
flexibilní z hlediska schopnosti
komunikovat a spolupracovat v rámci
celého světa. Odpovědností týmu je

Výklenky mohou při krátkých
jednáních nahradit zasedačku
Prostor pro scrum
(na fotce vpravo)
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Příběhy zákazníků

Příběhy zákazníků

Nestlé: mobilní a flexibilní

OKIN Group: rychlý růst díky cloudu

Možnost nečekat na návrat do kanceláře, ale pracovat prakticky kdekoli a kdykoli, z domova i přímo
z terénu. Takovou mobilitu a flexibilitu chtěla pro své zaměstnance potravinářská společnost Nestlé
Česko a Slovensko. Dvě stovky svých obchodních zástupců proto vybavila tablety HP ElitePad 1000
se systémem Windows 8.1. Ty v terénu u zákazníků fungují jako mobilní zařízení, která lze snadno
ovládat, a ještě přitom například pracovat se zbožím v regále. V kanceláři nebo doma pak po připojení
k dokovací stanici, případně velkému monitoru, nahrazují plnohodnotný stolní počítač.

Společnost OKIN Group, která poskytuje komplexní služby v oblasti dodávky podnikových
procesů a integrovaný facility management, rychle roste. V rámci stěhování převedla jako
první česká firma své IT služby plně do cloudového prostředí, které nabízí rozvíjejícímu
se podniku potřebnou flexibilitu. „Při stěhování do nových prostor jsme se rozhodli, že
nebudeme obnovovat hardware, ale převedeme své IT služby do cloudu,“ říká Martin Polepil,
CIO ve společnosti OKIN Group. Firma přitom měla zkušenost s cloudovými službami
Office 365 nebo Skype pro firmy a pro tento projekt vybrala platformu Microsoft Azure.

„V minulosti už jsme mobilní zařízení
měli. Bylo ale jak technicky, tak ideově
zastaralé,“ popisuje manažer prodejního
týmu společnosti Jan Vokoun. „Dříve jsme
měli technologii z minulého století, teď
máme systém splňující nároky současné
doby,“ říká s tím, že hlavními výhodami je
možnost přistupovat k podnikovým aplikacím odkudkoli, plná
kompatibilita se systémy firmy
a vysoká bezpečnost.
„Díky současnému řešení mají
naši obchodní zástupci v terénu
informace ihned po ruce a jsou
schopni je pohodlně a aktivně
využít při jednání s klienty.
Mohou také rychle reagovat na jejich
potřeby,“ popisuje Vokoun. Tablet vybavený aplikacemi Office, včetně nástrojů pro
audio- nebo videokonference Microsoft
Lync, umožňuje přímo na místě realizovat
objednávky nebo tisknout dokumenty.
„Prodejci mohou zákazníkům také prezentovat novinky, poradit při vystavování
zboží nebo na základě předchozích
objednávek poradit s jeho množstvím,“
vyjmenovává manažer. Zároveň mohou
kontrolovat stav skladů nebo aktualizovat
databázi zákazníků.

Rychlý přenos dat
oběma směry
Na druhou stranu jsou obchodní zástupci
schopni i rychle sebrat data a převést
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je na centrálu, kde jsou zpracovaná
do reportů a připravená k dispozici dalším
zaměstnancům. Díky aplikaci LimiGo,
přizpůsobené speciálně pro potřeby
Nestlé, vidí vedení firmy v reálném čase
aktuální data a informace od všech svých
obchodních zástupců. Dokáže také určit

Nemusejí se přitom obávat ani o bezpečnost dat. „V tabletech máme data
o našich zákaznících, zanášíme do nich
objednávky. To znamená, že potřebujeme, aby zařízení splňovalo bezpečnostní
nároky,“ popisuje Vokoun a zmiňuje
ochranné prvky jako zálohování dat,
přístupové heslo nebo možnost
z tabletu na dálku smazat data
v případě, že by byl odcizen.

„Díky tabletům jsou
obchodní zástupci Nestlé
mobilnější a flexibilnější.“
Jan Vokoun, manažer prodejního
týmu ve společnosti Nestlé

priority, na které se mají prodejci aktuálně
zaměřit. „Tablety jsou vybaveny vysokorychlostním připojením k internetu, takže
jsme schopni přenést data od obchodních
zástupců na centrálu a naopak z centrály
na regulérní i ad hoc bázi směrem k nim,“
vysvětluje Vokoun.
Zaměstnancům navíc díky automatické
synchronizaci dat mezi tablety a dalšími
zařízeními a systémy výrazně ubylo administrativní práce. „Po našich obchodních
zástupcích jsme vyžadovali například
pořizování fotodokumentace. Večer
pak zaměstnanec seděl doma, stahoval
fotografie z telefonu, pojmenovával
je a posílal je e-mailem nebo ukládal
na společné úložiště,“ popisuje Vokoun.
To vše dnes obchodníkům odpadá.

Sžití s novou
technologií

Zavádění podobného systému je dlouhodobá záležitost
a Nestlé projekt připravovalo
rok předem „Společnost Microsoft nám
poskytla perfektní servis. Pomohla nám
jak s řešením problémů v systému, tak
i se zaškolením všech lidí, kteří ho využívají,“ zdůrazňuje Vokoun.
Firma přitom už teď myslí i na budoucnost. Podle Vokouna je potřeba se stále
rozvíjet a držet krok s dobou, i co se týče
technických řešení. „Ten, kdo hledá řešení,
které bude jednoho dne dokončeno,
nemůže takové řešení najít. Tento systém
je velmi stabilní, nicméně dynamika trhu
vyžaduje neustálé úpravy. Pracujeme
stále na dalších vylepšeních systému, která by pomohla našim prodejcům ulehčit
a zrychlit práci, tak aby měl zákazník
z naší strany co nejlepší servis,“ uzavírá
manažer.

Společnost OKIN Group vznikla před
více než 20 lety jako firma o pěti
zaměstnancích, dnes dynamicky roste
a dává práci téměř třem tisícům lidí.
„V divizi BPS, která je tahounem růstu,
letos přijímáme více než šest set
nových zaměstnanců, přičemž
73 % jsou technicky zaměřené
pozice,“ popisuje Martin Polepil.
Zásadní je proto pro firmu
flexibilita. „Cloudová řešení mají
tu výhodu, že lze velmi rychle
navyšovat výkon,“ říká zástupce
společnosti s tím, že nákup
hardwaru by firmě tuto variabilitu
nezajistil. „To bychom museli
mít hardware předimenzovaný
nebo ho skokově navyšovat,“
vysvětluje s tím, že se firmě líbí,
že u cloudu nekupuje „železo na kusy“, ale
výpočetní výkon. IT infrastruktura tak není
pro firmu brzdou. Naopak může služby
rozšiřovat v jakémkoli tempu, kdekoli
na světě, a přitom ušetřit.

Využití umělé inteligence

využíváme potenciálu hodinových plateb
za spotřebovaný výkon v Microsoft Azure.
Když výkon potřebujeme, rozjede se
Inovativní směřování firmy podpořil i její
20 serverů, když ne, v provozu je třeba jen
vstup do start-upu Datlowe, který se zabývá
jeden,“ vysvětluje Martin Polepil. „Chceme,
zpracováním velkého množství dat pomocí
aby opakující se rutinní práci
odváděly stroje a zaměstnanci
následně doplnili služby
„Chceme, aby opakující
o přidanou hodnotu. Vznikl by
se rutinní práci odváděly
tak dokonale fungující celek.“

stroje a zaměstnanci
následně doplnili služby
o přidanou hodnotu.
Vznikl by tak dokonale
fungující celek.“
Martin Polepil,
CIO ve společnosti OKIN Group

umělé inteligence, strojním čtením textů,
rozpoznáváním řeči a strojovým učením.
„Start-up pracuje s progresivním řešením,
kterým je automatizované vytváření
serverů na základě momentální potřeby
výpočetního výkonu. Tím maximálně

„Microsoft Azure je podle nás
dobře zabezpečený,“ říká Polepil.
A směrem cloudových služeb
chce jít firma i dál. „Zkoušíme
například tu variantu, že v době
uzávěrky mezd navyšujeme
po určitý počet dnů výkon.
V jiném období ho naopak
snižujeme,“ vysvětluje.

„Naši lidé nemusejí tolik času věnovat
správě a rozvoji základního IT, mají tak
větší prostor pro zavádění nových řešení
a zlepšování služeb zákazníkům,“ uzavírá
Martin Polepil.

Zdroj: Euro, Markéta Žižková
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Nový svět práce:
co stojí a co přinese?

Příběhy zákazníků

RWE: nový styl práce
Flexibilní formy práce, které zaměstnancům umožní uspořádat si čas podle sebe a lépe skloubit
pracovní a osobní život. To nabízí pracovníkům společnost RWE, která v Česku zajišťuje dodávky
zemního plynu, elektřiny a další služby pro 1,7 milionu zákazníků. Její zaměstnanci tak dnes mohou
pracovat z domova, během pohyblivé pracovní doby a využívat sdílených i flexibilních úvazků.
Umožňuje jim to využití moderních technologií od společnosti Microsoft. Součástí projektu
Nový styl, který v RWE probíhá již dva roky, je i vytvoření moderního pracovního prostředí
s kreativními prostory, sdílenými pracovišti nebo společenským a relaxačním zázemím.
„Naši zaměstnanci dnes mohou
v mnohem větší míře využívat pružných
pracovních úvazků, jako jsou home
office, home working, pružná pracovní
doba, zkrácené či sdílené úvazky,“
vyjmenovala výhody projektu Erika
Vorlová, ředitelka Lidských zdrojů
společnosti RWE Česká republika. Firma
zaměstnává přes 4 000 lidí
od nejvyšších manažerů
přes pozice v zákaznickém
segmentu až po pracovníky
distribuce. Flexibilní styl práce
přináší výhody zaměstnancům
i firmě. Zaměstnanci jsou totiž
motivovanější a výkonnější.
Jejich návrat do zaměstnání
po rodičovské dovolené je také
o poznání snadnější.
„Kombinace pružných forem
práce a moderního pracovního
prostředí nám také přináší
mnohem efektivnější využití prostor
a výrazné snížení nákladů na správu
či pronájem budov,“ uvedla Vorlová.
Navíc firma může zaměstnat větší počet
lidí z různých oborů a na potenciální
zaměstnance působí jako progresivní
a pružný zaměstnavatel, který sleduje
trendy.
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Zdroj: Euro, Markéta Žižková

Využití technologií
Základem pro funkčnost flexibilního
stylu práce jsou podle Vorlové moderní
technologie. Každý zaměstnanec musí
být nepřetržitě on-line, mít možnost
pracovat a komunikovat s ostatními
členy týmu odkudkoli, kde je přístup

„V současné době probíhá postupná
implementace velmi užitečného nástroje
Microsoft SharePoint,“ dodala ředitelka.

Zaměstnanci díky novým technologiím
také šetří čas, který dříve trávili
na služebních cestách napříč Českem.
„Dnes se stačí prostřednictvím Skypu
připojit k videokonferenci
a uspořádat poradu týmu
„Kombinace pružných
na dálku. Nebo odkudkoli
sdílet dokumenty a společně
forem práce a moderního
na nich pracovat. Úspory se
pracovního prostředí
týkají i zaměstnanců, kteří dnes
nám přináší mnohem
nemusejí trávit často hodiny
efektivnější využití
dojížděním do zaměstnání,“
prostor a výrazné snížení
uvedla Vorlová. Díky jasně
nákladů na správu či
viditelnému statusu uživatele
pronájem budov.“
v systému navíc vedoucí
i ostatní členové týmu ihned
Erika Vorlová, ředitelka Lidských zdrojů
vědí, jestli je zaměstnanec právě
společnosti RWE Česká republika
zaneprázdněn, dostupný nebo
mimo kancelář.

k internetu. „Velkou výhodou naší
spolupráce se společností Microsoft je
to, že nástroje pro sdílení dokumentů
a nové formy komunikace, jako jsou
instant messaging, audio-, video
konference či podnikové sociální sítě,
nám nyní poskytuje jako součást služby
Microsoft Office 365,“ popsala Vorlová.
Každý zaměstnanec má k dispozici nástroj
pro elektronickou komunikaci Skype pro
firmy. Řada pracovních i projektových
týmů využívá vnitřní sociální síť Yammer.

Vyškolení zaměstnanci
„V loňském roce jsme úspěšně zvládli
pilotní fázi projektu, do které se
dobrovolně zapojila řada pracovních
týmů ze všech společností skupiny.
Současně proběhla kompletní
rekonstrukce prostor v Ostravě v ulici
Varenská, v letošním roce nás čekají
stavební úpravy v Praze, Plzni a Hradci
Králové,“ popsala Vorlová.

Za projektem nového světa práce stojí silný a praxí mnohokrát ověřený obchodní koncept.
Více než tři čtvrtiny kanceláří Microsoftu po celém světě už tento projekt realizovaly či jsou
v procesu zavádění. Ve střední a východní Evropě je to dokonce 9 z 10 poboček.
Co nám nový svět práce přinesl?*
Na menší ploše dokážeme
vytvořit příjemnější, praktičtější
a efektivnější pracovní prostředí.
● Celková plocha prostor Microsoftu
se oproti dřívější kanceláři snížila
téměř o pětinu.
Novou kancelář považuje
za skvělé místo k práci a cítí
hrdost na pracovní prostředí...

Současný stav

Stav před stěhováním

Současně máme lepší a větší
prostor pro vytváření
vztahů se zákazníky, pořádání
společenských i vzdělávacích akcí
a představení našich řešení.
●8
 0 % zaměstnanců uvedlo, že nová
kancelář umožňuje velmi dobře
ukázat zákazníkům využití a přínosy
moderních technologií v praxi.
Nové pracoviště usnadňuje
spolupráci a sdílení podle...

9 z 10

zaměstnanců

8 z 10

Zaměstnanci jsou spokojenější,
neboť flexibilita jim umožňuje
lépe propojit práci a osobní život.

● Meziročně se spokojenost
zaměstnanců zvýšila o 10 %
(průzkum spokojenosti zaměstnanců).

● Od zahájení projektu zaznamenáváme
dvouciferný meziroční pokles
nákladů na telekomunikaci a stabilní
pokles nákladů na cestování
a kancelářské potřeby.

84 %

●8
 z 10 zaměstnanců uvedlo, že nová
kancelář posiluje inovaci, že cítí
intenzivnější kontakt s kolegy a důvěru
při sdílení a společné práci.
Nová kancelář
posiluje inovaci podle...

78 %
Díky využívání moderních
technologií a flexibilnímu
režimu práce klesají provozní
náklady a roste výkonnost.

zaměstnanců

● Podle našeho průzkumu mezi HR
manažery patří firemní kultura založená
na důvěře mezi důležitá kritéria při výběru
práce pro dvě třetiny mladých lidí v ČR.

zaměstnanců

● 84 % zaměstnanců potvrdilo, že
díky flexibilitě mají prostor pro
rodinný život a je pro ně současně
snadné spojit se s kolegy

Flexibilitu oceňuje...

Tento přístup zvyšuje zájem
o práci v Microsoftu a pomáhá
udržet zaměstnance. Řízení založené
na důvěře posiluje pocit individuální
odpovědnosti a dává lidem prostor hledat
vlastní cesty k realizaci cílů.

●T
 ři čtvrtiny zaměstnanců považují
svůj tým i samy sebe za velmi
výkonné díky novému prostředí
a technologickým nástrojům.

zaměstnanců

Díky novému prostředí samy sebe
považuje za velmi výkonné...

74 %

zaměstnanců

* Pokud není uvedeno jinak, pocházejí názory zaměstnanců z průzkumů
před stěhováním do nové kanceláře a poté (rozdíl 14 měsíců).
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Přijďte se podívat
a inspirovat!

Zveme vás k návštěvě kanceláře vytvořené pro svět,
v němž cloudové technologie umožňují nebývalou
mobilitu. Pro svět, v němž může stále více lidí
pracovat odkudkoli a v němž se kancelář
stává prostorem, který podporuje setkávání
a spolupráci, a současně nabízí
různorodé prostory pro individální
práci, koncentraci a odpočinek.
Máte-li zájem o prohlídku,
obraťte se na svou kontaktní
osobu v Microsoftu.

www.microsoft.cz/odkudkoli

