
 Microsoft Teamsבעזרת  קולבורציה

 

אנחנו עובדים מול כמות צוותים הגדולה פי שניים ממה שהכרנו לפני של היום, ה הארגונית סביבב

מזמננו מושקע בתקשורת מול בעלי עניין שונים אם בשיחות, פגישות,  90%, כ ויותר *חמש שנים

מחקרים  .אליו אנחנו נדרשים להגיב מידעשפע עצום של אנו חשופים לצ'אטים, מיילים וטלפונים, ו

מראים שהארגונים שידעו להקים סביבת עבודה שבה "קולבורציה" היא עקרון מנחה, הגדילו 

. מהי קולבורציה? היא מתבטאת ביכולת של צוותים לשתף *את סיכויי ההצלחה שלהם תמשמעותי

, לבנות שיתוף פעולה יביםוהתוצרים המשותפים להם הם מחומידע בזמן אמת, לנהל את התלויות 

מדובר במערכת ארגונית  שמבוסס על אמון הדדי ויכולת לתמוך בצורה יעילה בתקשורת חזקה ובונה.

שבה באים ליידי ביטוי התרבות הארגונית והתהליכים, כמו גם הכלים התומכים בהם הארגון 

 משתמש.

Teams (2017)הושק ב  365 ת החבר חדש יחסית בפתרונות העבודה של מייקרוסופט בסביב הוא .

זהו פתרון , והוא בהחלט התגייס למשימה המכובדת. הוא מיועד לתת מענה לקולבורציה הנדרשת

, המאפשר לקדם את לשיתוף פעולה ותקשורת בין משתמשים, מבוסס על יכולת ניהול צ'אטים

 הקולבורציה הארגונית ולייעל אותה.

Teams קבוצההבסיס הוא יצירת עבור המשתמש מספר יכולות משמעותיות ב"מקום אחד".  מרכז .

  (Chaneles. תחת הקבוצה ניתן לייצר ערוצים )פרויקט, מחלקה או צוות עבודהקבוצה יכולה לייצג 

לנהל  יכוליםחברי הצוות  ערוץ הוא המקום בו הקולבורציה מתרחשת;ולייחד אותם לנושאים שונים. 

ישירות דרך יישום ה  יחד כולם חשופים בזמן אמת, לנהל את המסמכים הרלוונטיים דיונים להם

Teams לעקוב אחר משימות פתוחות, לנהל לוח פגישות כולל הקלטת הפגישות עצמן ואף לערוך ,

על בסיס  תחיפוש על תוכן הפגישה. כל זה כמובן מבלי לגרוע מהתקשורת האישית שגם היא מתנהל

בכל "ערוץ" ניתן לנהל תכנים שונים  יחיד או מספר משתמשים על פי הצורך. של צ'אט מול משתמש

, לאו דווקא מתוך סביבת וחיצוניות על ידי הוספת טאבים. התוכן יכול להגיע ממערכות שונות

, כך שהמידע הנדרש לצוות מרוכז וזמין כאמור, "במקום אחד". כמו כן יכול המשתמש מיקרוסופט

 .Teamsמבלי שהוא נדרש לצאת ממערכת ה  Outlookלו תוך סנכרון ל לנהל את לוח הפגישות ש

תרון עצמו חשוב להקדיש תשומת לב לתהליך העבודה והקניית ההרגלים. התוצאה היא נוסף לפ

 .לתוכן הרלוונטיהארגון לנהל תקשורת יעילה, תוך חיבור חזק  משאבי שמזמינה אתה עבודה בסביב

 "במקום אחד", כבר אמרנו?

 

  :Teamsבסרט זה תוכלו לקבל פרטים נוספים על 

-b98d533f-teams-crosoftmi-to-welcome-us/article/video-https://support.office.com/en

3df2470c2b12-bf44-4bae-118e 
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