Ofis Dışından Çalışmak
İster misiniz?
PlaceCam Size Yardımcı Oluyor!
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Bir ofise bağlı kalmadan evden ya da istenilen herhangi bir yerden çalışmak bir çok
çalışanın hayalidir. Bugünkü internet teknolojileri bu tür bir çalışma şeklini hayal
olmaktan çıkarıyor. Gelecekte bir çok çalışanın ofise gelmeden çalışacaklarını
söyleyebiliriz.
Özellikle Amerika’da bu şekilde çalışma giderek yaygınlaşıyor. Hem çalışanlara
esnek çalışma olanakları sağlanıyor, hem verimlilik hem de masrafları azaltma
anlamında bir çok faydasından bahsediliyor.
Yunanistan örneği de gösterdi ki günümüzde devletlerin ve işletmelerin verimli
çalışmayı sağlayacak, masrafları azaltacak bir şekilde politika izlemesi çok önemli.
Çalışanların ofislerine gidip gelmek için harcadıkları yakıt ve zaman çok değerli.
Bunun yanında ofislerin ısınma, elektrik, su v.b. gibi maliyetleri de ayrı bir konu.
Bütün bunlar düşüldüğünde eğer ofisler olmadan çalışabiliyorsa, çok büyük bir
tasarruf sağlanabilir. Bir çok sektörde bu tür çalışma şekli yüz de 100 olmasa da
büyük oranda yapılabilir. Böyle bir çalışma şeklinde yönetim ve koordinasyon gibi
konular en büyük problem olabilir. Bu noktada da bir kültür değişimi ve bu şekilde
çalışmaya alışmak gibi bir süreç gerekiyor.
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Ofis dışından çalışma en çok yöneticileri düşündürebilir. Bu bir iş kültürü değişimi
aslında. Hem yöneticilerin hem de çalışanların iş yaşamına yönelik beklenti ve
alışkanlıkların değişmesi gerekiyor. Bir de günümüzün iletişim teknolojileri bu şekilde
çalışmaya imkan veriyor. e-Posta, anlık mesajlaşma, cep telefonu, video konferans
ve e-öğrenme teknolojileri iletişim anlamında uzaktan çalışmaya yönelik
gereksinimleri karşılayacak duruma geldi. Bunun yanında bir çok şirket ya da kurum
kurumsal uygulamalarını internetten erişilecek şekilde sunmaya başladı. Doğal olarak
bu şekilde bir alt yapıya sahip ofislerin personelin uzaktan çalışması için imkan
oluşmuş oluyor.
Ofis dışından çalışmanın özellikle profesyonellere yönelik bir çok faydası olduğu
kesin. Diğer çalışanlar da iyi bir yönetim ve sorumluluk bilince ile ofis dışından
çalışabilirler.
Aslına bakılırsa ilk başta ofis dışından çalışma esnek çalışma şeklinde başlatılabilir.
Personele haftanın belirli zamanlarında ofis içinde çalışmaları diğer zamanlarda da
istedikleri yerden çalışmaları sağlanabilir. Örnek olarak 15 Şubat 2012
tarihinde Novartis, çalışanları için esnek çalışma uygulamasını hayata geçirdi.
Çalışanlara haftanın bir günü evinden ya da kendi belirlediği bir yerden çalışabilme
imkânı sunuyor.

Ofis dışından çalışmayı kolaylaştıracak en önemli teknolojilerden biri de yazılımsal
video konferans ve kurumsal iletişim sistemleridir. Bu konudaki en önemli ürünlerden
biri de Türkiye’de yaygın olarak kullanılan, bir Alman ürünü olan PlaceCam Video
Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemidir. Placecam bir video konferans ve

kurumsal iletişim sistemi olarak, kurumların görüntülü toplantı ve birlikte
çalışma ihtiyaçları için güvenli, pratik, ekonomik bir çözümdür. %100 Türkçe
2
www.etgigrup.com

arayüze sahip olan sistem kriptolu bir şekilde anlık mesajlaşma ve dosya
gönderilmesini sağlamaktadır. Aynı anda çok sayıda kişi ile sesli ve görüntülü
görüşme yapılmasına imkan verirken, bilgisayarınızda açık Word, Excel, sunum ya
da herhangi bir uygulamayı ortak paylaşıma sunabilmektedir. Örneğin bir word
dokümanı açıp sırasıyla her kez bu doküman üzerinde yazabilmektedir. Web
tarayıcınızı açıp herhangi bir web sayfasını istediğiz kişilere gösterebilir üzerinde
görüşebilirsiniz. Bütün bunların yanında görüşmelerinizi kayıt edebilir ve daha sonra
da kaydı tekrar seyredebilirsiniz. Sistem aynı zamanda diğer video konferans
sistemlerine entegre olabilmektedir. Bu v.b. nedenlerden dolayı iletişim maliyetlerini

düşürürken, daha kaliteli iletişim kurulmasını sağlamakta ve aynı zamanda ofis
dışından çalışmayı da kolaylaştırmaktadır.

PlaceCam Detay Bilgi
http://www.etgigrup.com
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