
https://www.canon-europe.com/business/solutions/hybrid-working/

https://www.canon-europe.com/business/solutions/digital-transformation/

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΥΣ 
ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ 

https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/what-executives-are-saying-about-the-future-of-hybrid-work
https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
https://allwork.space/2021/03/coworking-is-the-new-normal-and-these-stats-prove-itt/
https://allwork.space/2021/03/coworking-is-the-new-normal-and-these-stats-prove-itt/
https://gtnr.it/3kfQ9Gn
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2021/03/The-Future-of-Work_Final.pdf
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-21-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-23-percent-in-2021
https://www.raileurope.com/en-gb/blog/wifi-on-trains
https://www.cnbc.com/2019/01/09/cloud-computing-in-europe-salesforce-amazon-are-big-winners---.html
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Η διοίκηση αναμένει ότι οι 
εργαζόμενοι θα βρίσκονται στα 
γραφεία των εγκαταστάσεών τους
21–80% του χρόνου στο μέλλον
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«Η αγορά δημόσιων υπηρεσιών cloud στην 
Ευρώπη αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 
22% για τα επόμενα τρία έτη»
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ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ

Σήμερα, πολλές εταιρείες έχουν επιλέξει ένα υβριδικό μοντέλο λειτουργίας, 
επιτρέποντας στο προσωπικό τους να μετακινείται μεταξύ διαφορετικών 
τοποθεσιών ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Στην Canon, συνεργαζόμαστε με οργανισμούς κάθε κλίμακας και κλάδου, σε 
όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Βλέπουμε τέσσερα κοινά 
σενάρια χώρων εργασίας τα οποία έχουν ήδη υιοθετήσει οι επιχειρήσεις και οι 
ομάδες, ή τα εξετάζουν για το μέλλον. Τους αποκαλούμε Υβριδικούς κόμβους.

 

ΚΙΝΗΤΟΣ ΚΟΜΒΟΣ

Ανακαλύψτε υποδείξεις, αναλυτικές 
πληροφορίες και υποστήριξη για την 
αποδοτική υβριδική εργασία
  
 
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ

ΕΔΩ

Συνδυάζουμε εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες σε 
ένα οικοσύστημα τεχνολογιών που συνεργάζονται, 
διασφαλίζοντας τη διασύνδεση στο υβριδικό 
περιβάλλον εργασίας σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ CANON
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των εργαζομένων δηλώνουν ότι το 
γραφείο είναι σημαντικό για τη 
συνεργασία με τα μέλη της ομάδας 
και τη δόμηση σχέσεων

των ηγετών δηλώνουν ότι η εταιρεία 
τους σκέπτεται τον ανασχεδιασμό
του χώρου γραφείων για υβριδική 
εργασία3

των εργαζομένων που είχαν 
χρησιμοποιήσει χώρους 
συνεργατικής εργασίας πριν 
από την πανδημία σχεδιάζουν 
να επιστρέψουν σ’ αυτούς4

των τηλεργαζόμενων που δεν 
είχαν χρησιμοποιήσει χώρους 
συνεργατικής εργασίας στο 
παρελθόν δήλωσαν ότι σκέπτονται 
να συμμετάσχουν σε έναν στο 
μέλλον5

των εταιρειών αναφέρουν ότι θα 
επέτρεπαν στους υπαλλήλους τους 
να εργάζονται από το σπίτι ένα 
μέρος του χρόνου τους στο μέλλον6

των οργανισμών παρατήρησε 
αύξηση της παραγωγικότητας κατά 
το τρίτο τρίμηνο του 2020 λόγω της 
απομακρυσμένης εργασίας, ενώ 
σχεδόν 70% πιστεύουν ότι αυτή η 
αύξηση είναι διατηρήσιμη
μακροπρόθεσμα7

Γενικά, προσφέρεται Wi-Fi στους 
χώρους των τρένων στα δρομολόγια 
μεγάλων αποστάσεων, όπως των 
Eurostar, TGV, ICE, Deutsche Bahn 
και Thalys9

Οι δαπάνες των τελικών χρηστών 
παγκοσμίως σε δημόσιες υπηρεσίες 
cloud προβλέπεται ότι θα αυξηθούν 
23% το 2021, καθώς οι υπεύθυνοι 
πληροφορικής υποστηρίζουν τα 
αιτήματα για υβριδική εργασία8

Ή, διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις 
τεχνολογίες μας για την υποστήριξη του 
ταξιδιού σας προς την υβριδική εργασία
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