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Home Office Basket
Budoucnost v balíčku
Během koronavirové krize pracují z
domova miliony lidí. Diskuse s kolegy
a
nadřízenými
probíhá
téměř
výhradně prostřednictvím digitálních
komunikačních prostředků. Například
videokonference nahrazují pracovní
schůzky, jednotlivé události se
uskutečňují
prostřednictvím

20. ročník

Livestream a vzájemné diskuse se
konají přes Skype. Křivka uživatelů,
kteří umějí při práci využít digitálními
kanály a komunikačními prostředky
prudce stoupá. Není pochyb o tom,
že globální pandemie dává digitalizaci
silný impuls. Velmi aktivně se využívá
nabídka
technologických
společností. Například platforma
Teams od společnosti Microsoft,
která umožňuje digitální spolupráci a
komunikaci
mezi
zaměstnanci,
soutěží
o
místo
na
výsluní
s nezávislou
komunikačněorganizační platformou Slack. Teams
zaznamenala během jednoho týdne
nárůst o bezmála 37 procent na 44
milionů
uživatelů.
Webex
od
společnosti Cisco Systems nebo
Zoom zažívají silně rostoucí poptávku
po videokonferencích. Společnost
Zoom byla založena před devíti lety a

v prvních třech měsících roku 2020
vzrostl počet aktivních uživatelů o
plných 67 procent. Na trendu home
office profituje mnoho dalších
vybraných společností. Švýcarská
banka
Vontobel
vybrala
25
nejslibnějších firem ze sektoru do
Home Office Basket. Tento produkt
umožňuje investorům participovat
hodnotovém vývoji balíčku firem z

jeho části, zejména šíření jejich rozmnoženin,
přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného
díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je
bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Zoom: Software pro videokonference je „IN“ – totéž platí pro akcii
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