Hatékonyság

5+1 tipp,

hogyan növelheted
céged hatékonyságát
Az internet és az informatika térhódító a világunkban, sok cég
mégsem használja ki a technológia által nyújtott megoldásokat a
hatékonyság növelése érdekében.
Persze egy vállalat működése és teljesítménye nem teljesen a
technológiától és az informatikai tudás szintjétől függ, mindazonáltal
ezek nagy hatással lehetnek azokra. Hiszen a fejlesztések velejárója a
költségcsökkentés, a gördülékeny munkafolyamatok megvalósulása
és a bevételek növekedése. Ezekkel a vállalkozásod lépéselőnybe
kerülhet a versenytársakkal szemben.
Alábbi cikkünkben néhány tippet adunk, hogy növelhesd céged
hatékonyságát a megfelelő rendszerhasználat segítségével.
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1. Levelezés

Egy cégvezető naponta több órát is eltölthet levelei átnézésével
és szelektálásával. Ez a sok idő, amit sokkal hasznosabb munkára
is fordíthatna, könnyen lerövidíthető néhány egyszerű lépéssel. Ha
napjaink egyik legelterjedtebb levelezőprogramját, a Microsoft Outlookot használod, itt van hozzá néhány tipp.
Rendszerezd a leveleket mappákba, hogy minden üzenet a neki
megfelelő helyen legyen. Azonban arra, hogy az időd így ne a levelek
rendezgetésével teljen el, szintén van egy hasznos megoldás.
Automatizáld a leveleket téma vagy feladó szerint. Ezáltal,
leveleid ahogy megérkeznek, a saját mappájukba kerülnek, így sokkal
átláthatóbb és egyszerűbb lesz átnézni őket.
Amennyiben te is unod, hogy minden email végére be kell írni a neved
és elérhetőségeidet, erre is van megoldás. Ebben a levelezőprogramban
is készíthetsz egy ’aláírást’, amit egy kattintással el tudsz érni és be
tudod illeszteni az üzenet végére. Meg tudod szerkeszteni, hogy milyen
adatok legyenek benne (név, email, telefonszám), valamint egy dizájnos
képet, logót, sőt, akár gif-et is illeszthetsz hozzá. Legyen szép, igényes,
de ne túl bonyolult.
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2. Időbeosztás

Amennyiben úgy érzed, az időd nem elég a napi feladatokra, hogy
mindig elcsúszol, és így nem haladsz a munkával, fontold meg, hogy
melyik feladataid mennyire fontosak és sürgősek. Ezt egy 4 részes
táblázatba írva sokkal jobban láthatod. 4 opció van: fontos és sürgős;
fontos, de nem sürgős; nem fontos, de sürgős; nem fontos és nem
sürgős.
Ezzel az egyszerű módszerrel biztos lesz időd azokra a feladatokra,
amit el kell végezned, és nem pazarolod az idődet olyanokra, amik nem
annyira lényegesek éppen.
Például, ha céged nem informatikával dolgozik, viszont, ahogy
mindenkinek, Nektek is szükségetek van egy jól működő, gyors
szerverre, annak karbantartása fontos és sürgős. Ez sok időt elvehet, és
a saját munkádat, a saját feladatodat már nem tudod elvégezni. Azonban,
ha felfogadtok egy megbízható IT csapatot, ők elvégzik helyetted ezt,
így ez máris lekerül a prioritási listáról, és lesz elegendő időd a további
teendőiddel foglalkozni. Ezáltal erősebb lesz a céged szervereinek a
vírusvédelme, így adataid biztonsága miatt se kell aggódnotok.
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3. Biztonságos munkavégzés

Mi az, ami még ronthatja céged hatékonyságát? A nem biztonságos
munkavégzés.
Munkafolyamataid során fontos odafigyelned, hogy a bizalmas
adatokat tároló oldalaknál megfelelő hitelesítés legyen. Mindennek az
alapja egy erős jelszó, amit akár 2 lépcsős azonosítással is fokozhatsz.
A jelszavak és az adatvédelem fontosságáról részletesebben is
olvashatsz egy másik szakmai anyagunkban: https://systemservices.
hu/adatvedelem/
Továbbá, amikor a munkádat végzed éppen, a vírusokat, esetleg
adathalászokat könnyen elkerülheted, így védve céges adataidat, ha
nem keresel fel más oldalakat, mint amik a munkádhoz szükségesek.
A Facebook, illetve más közösségi oldalak, amik nyíltan begyűjtik
adataidat, esetleg hangfelvételt készítenek, ne legyenek nyitva munka
közben, ha pedig előtte meg voltak nyitva, jelentkezz ki azokból! Ezekről,
illetve ismeretlen eredetű oldalakról pedig ne tölts le semmit, arra az
eszközre főleg ne, amivel dolgozol!
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4. Fókuszálj!

Tudjuk, hogy egy monoton munkavégzés közben mindenkit elcsábít
a közösségi média világa, még ha tudja is, hogy az az adathalászok egyik
legkedveltebb területe. Mi azonban erre is tudunk egy jó megoldást.
Ma már mindenre van alkalmazás az interneten, így természetesen
arra is, hogy jobban tudj fókuszálni munka közben. Az ilyen alkalmazások,
ha letöltöd az eszközödre, nem engedélyezik a Facebook és hasonló
alkalmazások használatát bizonyos általad beállított időtartamon
belül. Így, ha el is csábítanának, meg tudod akadályozni, hogy ezek
böngészésével vesztegesd el az idődet.

5. Fájlkezelés
Egy cég dokumentumainál, fájljainál fontos, hogy mindig tudd, hol
találhatod meg őket, valamint, hogy biztonságban tudd azokat. Céged
hatékonyságát nagyban nehezíti, ha elvesznek adatok, vagy csak
elkeverednek, és nem találni őket.
Ennek érdekében a felhő alapú tárolás a leginkább ajánlott a kisés nagyvállalkozók számára egyaránt. Ez a fajta adattárolás ma már
nélkülözhetetlen egy cég hatékony működéséhez, azonban még
mindig sokan nem bíznak ezekben.
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A felhőalapú szolgáltatással a fájlok tárolása egyszerűbb, de
ugyan olyan biztonságos, mint a számítógépen, vagy külső meghajtón.
Átlépjük a helyfüggő hozzáférés határait is, hiszen nem csak az adott
készülékről lehet elérni, hanem másik eszközről is.
A munkatársak szerkeszthetik, és el is menthetik a fájlokat, és azok
különböző verzióit nem kell elküldözgetni egymásnak, hiszen csak egy
hiteles forrás létezik. Ezentúl meg is oszthatják dokumentumaikat,
ugyanis nem kell amiatt aggódni, hogy a nagy méretű fájlok
megakadályozzák az email elküldését, hiszen a fájl hivatkozása
egyszerűen továbbítható.

Felhőalapú tárolással megelőzhető az is, hogy a fájlok
felhalmozódjanak az asztali számítógépeken és a merevlemezeken.
Több hasznos funkciója is van, például a verzióelőzmények, aminek
segítségével a csapattagok a fájlok korábbi verzióit is helyreállíthatják,
ha véletlenül törlik vagy megváltoztatják a fájlt.
Továbbá biztonsági másolat is készül róluk a tárhelyen, így nyugodtak
lehettek a fájlok biztonsága felől. Ezt több fájlvédelmi funkció is
erősíti, például azok titkosítása, a gyanús tevékenységek figyelése,
a zsarolóprogramok észlelése, a víruskeresés, és a jelszóval védett
hivatkozások.
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+1 - Zökkenőmentes távmunka környezet

Abban az esetben, ha egy cég minden alkalmazottja otthonról
dolgozik, a vezetőnek fontos odafigyelnie arra, hogy biztosítsa számukra
a munkához szükséges környezetet és rendszert. Csak megfelelő
egymás közötti kommunikációval lehet jó munkát végezni.
Az emberek a munkahelyükön gyakran szükségük van segítségre,
ezért online is meg kell oldani, hogy lehetőségük legyen erre. Ezt
könnyen meg lehet oldani egy közös levelező csoporttal, vagy
alkalmankénti videókonferenciával. Továbbá érdemes 1-2 hetente
megbeszélést tartani, hogy megbizonyosodhassunk róla, mindenki
megfelelően halad a munkájával.
Lényeges, hogy a vállalat dolgozói számára legyen biztosítva
készülék, amin otthonról is dolgozhatnak. Ha a cég nem tud ilyet adni az
alkalmazottak számára, és így sajátjukat kell használniuk, fontos, hogy
tegyünk néhány óvintézkedést. Az adatvesztés és vírusok elkerülése
érdekében külön kell választanunk céges és személyes adatainkat, és
egy jó védelmi rendszerrel meg kell óvni azokat. Erről szintén olvashatsz
részletesebben ebben a szakmai cikkünkben: https://systemservices.
hu/adatvedelem/
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Az otthoni munkavégzés következtében az alkalmazottak megtehetik,
hogy ne egy meghatározott idősávban dolgozzanak. Azonban, ha
rugalmas munkaidőt biztosítasz nekik, sokkal hatékonyabbak lesznek.
Amikor egy légtérben folyik a napi munkavégzés, például 8:00-16:00-ig,
akkor nem mindig áll az alkalmazottak érdekében, hogy befejezzenek
egy projektet, hiszen azzal nem takarítanak meg maguknak időt.
Azonban, ha ők osztják be idejüket akkor sokkal hamarabb teljesítik
az adott feladatot, így nem csak az munkateljesítményük, de a cég
hatékonysága is növekedni fog.
Felkeltettük a figyelmedet? Ez volt a cél, és örülünk, hogy elolvastad
ezt a cikket.
Ha te is szeretnéd, hogy a tanácsokat betartva az adataid, a
rendszered és a vállalkozásod biztonságban lehessen, keress minket!
Számítástechnikai, adatbiztonsági és felhőszolgáltatás témában
állunk rendelkezésedre!

Vedd fel velünk a kapcsolatot:
Telefon: +36 70 333 9241
E-mail: ajanlatkeres@systemservices.hu
15 perces díjmentes konzultációra itt tudsz jelentkezni:
https://systemservices.hu/kapcsolat/
System Services Hungary
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