Méně výpadků
Více možností

BROŽURA
WORKFORCE CONNECT

Práce v první linii není jednoduchá
Pracovníci v první linii se často potýkají s problémy s konektivitou. V důsledku toho nemohou efektivně
komunikovat ani přistupovat k potřebným informacím a technologiím. Mohli bychom uvést nejedno
odvětví, kde tito pracovníci musí vykonávat celou řadu neefektivních a obtěžujících úkonů – od přechodu
mezi různými zařízeními až po dodržování vzájemně nepropojených pracovních postupů.

Prodavači v maloobchodech čelí
čím dál většímu tlaku na optimalizaci
služeb zákazníkům. Tam, kde záleží
na rychlosti, potřebují pracovníci
efektivní a sjednocené procesy.

Decentralizovaný charakter práce
ve výrobě, přepravě a logistice
znesnadňuje sledování pracovníků
a prostředků v reálném čase.
Přístup k datům v reálném čase je
však zásadní.

Bez ní maloobchodníci čelí těmto
problémům:

Bez dostatečného přehledu čelí
společnosti těmto problémům:

• pomalá zákaznická podpora,

• prodlení při dodávkách,

• neefektivní řízení práce,

• pomalé hlášení údržby,

• ušlý zisk.

• neefektivní doručování
a expedice,

• neadekvátní bezpečnost
zaměstnanců.

Pracovníci ve zdravotnictví
musejí dnes a denně přijímat
rozhodnutí týkající se života a smrti
a koordinovat péči o pacienty napříč
specializacemi. Zajistit spolehlivou
komunikaci s přetíženými lékaři však
může být velmi komplikované.

Bez snadného způsobu spojení čelí
zdravotníci těmto problémům:

• pomalé reakce na potřeby
pacientů,

• neefektivní spolupráce mezi
odděleními,

• problémy s nalezením
správného vybavení
a personálu.

Bez sjednoceného řešení pro digitální pracoviště, které posílí spolupráci, zvýší angažovanost zaměstnanců a podpoří sdílení
informací, budou komunikační a informační trhliny narůstat – což povede k poklesu morálky pracovníků v první linii.
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Každý problém je však příležitostí – přesvědčte se sami
Postarejte se o to, aby se pracovníci v první linii nemuseli soustředit na transakce a mohli se věnovat interakci, která je mnohem
přínosnější. Když informace volně proudí a spolupráce probíhá přirozeně, pracovníci se nemusí tolik soustředit na jednotlivé kroky
procesu, a díky tomu mnohem lépe využijí svůj potenciál. Dejte pracovníkům k dispozici digitální nástroje pro řešení problémů přímo na
místě a využijte jejich kognitivní schopnosti k poskytování lepších služeb zákazníkům či pacientům.

Nepřetížení pracovníci…
Předávají

Zvyšují

Řeší

zákazníkům a pacientům
větší hodnotu

produktivitu
organizace

problémy efektivněji a více se
angažují

Přejděte od transakcí				
Aktuální stav…

ke smysluplným interakcím
Budoucí stav…

Přetížení pracovníci

Pracovníci vybavení
k efektivnímu rozhodování

Opakující se úkony
s nízkou přidanou
hodnotou

Vysoce přínosné činnosti
a kritické myšlení

Omezená komunikace
a přístup k informacím

Sjednocená komunikace,
data a spolupráce

Zaměření na jednotlivé
úkoly

Lepší přehled nad celou
organizací

„Je toho na mě moc…“

„S tím si snadno poradím!“

Je čas zacelit mezery v informacích a komunikaci a přivítat novou éru transformace – s pomocí pracovníků
v první linii vybavených řešením Zebra Workforce Connect.
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Odstraňte nedostatky s řešením Workforce Connect
Kompletní sjednocená platforma
Spojte všechny důležité pracovní toky do jediné plně propojené platformy s pomocí Zebra Workforce Connect –
nejpropracovanějšího řešení pro pracovníky v první linii. Využívejte na maximum všechny komunikační funkce včetně hlasové
a textové komunikace přes mobilní zařízení Zebra i zařízení jiných značek. Poskytněte zaměstnancům v první linii potřebné
nástroje a spojte se s nimi.

Využívejte zprávy o vytíženosti a vytvářejte
na jejich základě přehledy o aktivitě
a výkonu pracovníků
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Volejte přes pobočkovou
ústřednu z vašich mobilních
zařízení

j te

Bezpečnost
zaměstnanců

Virtuální asistence
aktivovaná hlasem

Model sdílených
zařízení

Vy

Přidávejte a odebírejte
pracovníky v rámci skupin
a usnadněte si tak řízení
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Hlasová
komunikace
a pobočkové
ústředny

Jednotné
přihlašování
(SSO)

Lokalizace
osob
a prostředků

Zasílání
výstrah IoT

Připojte se k zařízením IoT,
abyste dostávali oznámení,
např. o dveřních alarmech
nebo servisních požadavcích
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Vytváření
dynamických
skupin
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Zabezpečení
a šifrování
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Definujte pravidla
pro jednotlivé
zaměstnance a role
a usnadněte tak
sdílení stejného
zařízení mezi různými
směnami

Textové zprávy
s funkcí pushto-talk

jte
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Jakmile se uživatel
přihlásí, zařízení
se automaticky
nakonfiguruje pro
daného pracovníka
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Hlasová komunikace a textové
zprávy se zabezpečením
podnikové úrovně

vé

Hlasová a textová
komunikace 1 na 1 nebo
v rámci skupiny

Řízení
a přidělování
úkolů
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Detekujte pády,
odesílejte výstrahy
a používejte tísňová
volání

Vykonávejte
jednoduché úkony
pomocí hlasových
příkazů

Najděte kolegy a vybavení
s pomocí sledování přes
GPS

Přidělujte úkoly jednotlivcům
nebo skupinám, sledujte jejich
stav a uzavírejte je

BROŽURA
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MALOOBCHOD

Vneste do interakcí se zákazníky novou hodnotu
Dopřejte prodavačům v maloobchodech přístup k volně proudícím informacím a více příležitostí ke kritickému
myšlení. Pomozte jim urychlit práci díky přechodu od plnění dílčích úkolů k hodnotnějším interakcím
a pozvedněte služby zákazníkům na novou úroveň – s pomocí Workforce Connect.

Zvyšte spokojenost zákazníků
Vyzvednutí před prodejnou
Minimalizujte čekání
zákazníků. Zákazník odešle
textovou zprávu a uvědomí
tak prodavače, že je na místě.

Lokalizujte osoby
a prostředky
Neztrácejte čas dlouhým
hledáním pracovníků
a prostředků.

Asistence na vyžádání
Dopřejte zákazníkům
pomoc odborníků. Odesílejte zprávy
push-to-talk konkrétním
oddělením, např. specialistům
přes kuchyňské linky.

Posílejte oznámení v rámci
celé prodejny
Udržujte spojení se
všemi pracovníky
prodejny a informujte je
o každodenních sděleních,
speciálních nabídkách
a urgentních záležitostech.

Omezte počet krádeží
Integrujte Workforce
Connect s externími
systémy ochrany proti
krádeži, abyste mohli
zaměstnance upozornit na
potenciální krádeže.

Zlepšete spolupráci v prodejně a zvyšte efektivitu
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Samoobslužné veřejné terminály
Integrujte externí komunikační kanály
a posílejte upozornění prodavačům,
když bude zákazník v jejich blízkosti
potřebovat pomoc.

Spravujte úkoly
Přidělte úkoly konkrétním
osobám nebo skupinám
a sledujte jejich plnění.
Pomocí hlasových
příkazů označujte úkoly
jako probíhající nebo
dokončené.

Volejte odkudkoli
Sjednoťte komunikační
kanály tak, aby pracovníci
mohli telefonovat, posílat
zprávy a řešit další úkoly
prostřednictvím jediného
zařízení.

Zvyšte bezpečnost
zaměstnanců
Volejte na čísla tísňových
linek, odesílejte
upozornění na výhrůžky
nebo nátlak a lokalizujte
zaměstnance pomocí
sledování přes GPS.

BROŽURA
WORKFORCE CONNECT

VÝROBA, PŘEPRAVA A LOGISTIKA

Zlepšete přehled o poloze i pracovních tocích
Automatická bezpečnostní opatření chrání pracovníky v první linii a aktivační události je včas upozorňují na
případné problémy. Tento přístup pomáhá zlepšit spolupráci, zvýšit produktivitu a posunout kvalitu služeb na
zcela novou úroveň. Workforce Connect vám pomůže optimalizovat pracovní toky ve skladech i v terénu.

Zefektivněte výrobní operace
Minimalizujte
množství hardwaru
Zůstaňte ve spojení
i bez těžkých
vysílaček.

Spravujte úkoly
Sledujte úkoly
a jejich přidělení.

Buďte ve spojení se skupinami
Zamezte shlukování pracovníků
pomocí zpráv, které se zobrazí
všem členům skupiny.

Zlepšete zabezpečení
Dostávejte výstrahy
a upozornění na alarmy
v reálném čase.

Zvyšte bezpečnost
řidičů
Předcházejte rozptylování
Aktivujte režim pro řidiče,
který ztlumí oznámení
a uzamkne obrazovku.
Uvolněte ruce
Telefonujte a posílejte zprávy
pomocí hlasových příkazů.

Informujte o nouzových situacích
Kdykoli se dostanete do úzkých,
informujte dispečink stiskem
tlačítka na zadní straně zařízení
Zebra.
Zapněte upozornění na pády
Detekujte pády
a automaticky odesílejte
tísňové zprávy.

Zajistěte bezproblémové
doručení
Dopřejte zákazníkům
aktualizace v reálném čase.

Zvyšte kvalitu služeb
zákazníkům
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Zlepšete přehled
Monitorujte stav
doručení a polohu
řidiče prostřednictvím
desktopového klienta.

Spravujte expedici

Zvyšte efektivitu
expedice
Spojte se s pracovníky
v první linii přímo
z rozhraní pro expedici.

Mějte přehled o poloze
pracovníků v terénu
Získejte informace o cestách
a historii polohy v reálném
čase.

BROŽURA
WORKFORCE CONNECT

ZDRAVOTNICTVÍ

Poskytujte péči zaměřenou na pacienty
Pracovníci ve zdravotnictví nyní mají odpovědi na zásadní otázky doslova na dosah. A stejně tak své kolegy
a zařízení, jež mohou snadno okamžitě lokalizovat. V případě, že péči o pacienty a plnění úkolů komplikují
problémy s komunikací a synchronizací spolupráce, sáhněte po řešení Workforce Connect.

Zlepšete spolupráci zdravotnického personálu
Přejděte na hands-free
komunikaci
Spojte se s ostatními
pracovníky a odděleními
okamžitě pomocí
hlasových příkazů.

Zajistěte rychlou reakci na
tísňová volání
Zajistěte si okamžitou pomoc
díky funkci tísňového volání
a sdílení polohy.

Spojte se bez čekání
Komunikujte ve
dvojicích nebo
v týmech podle
oddělení, skupin či
polohy.

Šetřete čas pracovníků
Rychle najděte záchranné
vybavení s pomocí funkce
lokalizace prostředků.

Zvyšte bezpečnost a spokojenost pacientů
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Zlepšete řízení úkolů
Přidělujte a spravujte
úkoly prostřednictvím
zařízení.

Postarejte se o včasnou reakce
na žádosti pacientů
Posílejte upozornění na
přivolání sestry přímo na její
zařízení.

Jednoduše sdílejte
zařízení
Automaticky
aktivujte rozšíření
pomocí jednotného
přihlašování.

BROŽURA
WORKFORCE CONNECT

Flexibilní přístup s podporou
společnosti Zebra
Workforce Connect představuje to nejkomplexnější spojení špičkového
softwaru a odolného hardwaru, které vnese do vašeho podnikání jistotu a klid.
Společnost Zebra vám navíc bude spolehlivým partnerem s více než 50 lety
zkušeností v oblasti servisu a podpory podnikové úrovně.

Vyberte si tu správnou variantu pro své podnikání
Workforce Connect vám nabídne optimální variantu bez
ohledu na velikost vaší firmy. Jeho základem je škálovatelná
modulární architektura, díky níž si můžete vybrat pouze ty
funkce, které skutečně potřebujete.

Zlepšujte práci tam, kde na tom záleží –
v první linii.
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