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Sorular: İletişim ve iş birliği 
çözüm sağlayıcıları kimler ve 
nasıl evrim geçiriyorlar?

Çalışma merkezleri nasıl evrim 
geçirecek? 

Avaya, kullanımı kolay bir dijital 
çalışma merkezi oluşturmak için 
mesajlaşma, toplantı ve dosya 
paylaşımı özelliklerini bir araya 
getiren Avaya IXTM Spaces 
ürününü tanıttı.

Toplantı ve ekip iş birliği 
pazarları birbiriyle kesişerek 
ilerliyor. 2020 yılında, ekip iş 
birliği çözümleri, ekip üyeleri ve 
müşteriler ile en popüler iletişim 
metodu olan e-posta mecrası ile 
yarışır hale geldi. 

Avaya, dijital iş yeri pazarındaki 
en yeni ürünü olan ve rekabetçi 
ara yüzü, kullanılabilirliği ve 
işlevselliği ile mevcut alternati-
fleri zorlamaya hazır gözüken 
Avaya IX Spaces’i tanıttı.

ÖZET

GİRİŞ

Kilit Bulgular

• Tahmin: Çalışanlar arasında gerçek 
zamanlı etkileşime izin veren ekip iş birliği 
çözümleri 2025 yılına kadar e-posta 
teknolojisinin yerini alacak (%80 olasılık).

• Tahmin: 2022 yılının sonuna kadar 
ekip iş birliği ve internet toplantıları pazarları 
birleşecek (%70 olasılık) 
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Avaya IX Spaces ve Güncellenmiş 
Teklifinin Analizi

Temel çalışma aracı olarak e-posta teknolojisinden mesajlaşma 
teknolojisine geçiş devam ediyor. Geniş kurulum altyapısına 
sahip Avaya artık iletişim-tabanlı çalışma merkezi taleplerini 
karşılayabilir konumda. Avaya IX Spaces, iş birliği çözümleri olan 
mesajlaşma ve toplantıların her türlü yönteminin yanında sorun-
suz içerik paylaşımının da avantajlarını kullanan eksiksiz bir 
dijital çalışma merkezi ürünü. 

Birçok teklif, şirket dışı kullanıcılar için ekstra lisans gerektird-
iğinden, çözümü hem iç hem de dış kullanım desteğiyle piyasaya 
sürmek ürünün en önemli fark yaratan noktalarından. 

Avaya IX Spaces Genel Bakış

 Avaya IX Spaces, şekile değil işe odaklanıyor. Avaya, sohbet ve 
dosya paylaşımı dahil olmak üzere tamamen yenilenen özel-
likleriyle alışılagelmiş toplantı geleneğinin bir adım ötesine 
geçiyor. Rakiplerin birçoğu ya mesajlaşma ya da toplantılara 
odaklanıyor. Bunların entegrasyonu genellikle sonradan 
düşünülüyor. 

Not 1: İlk Bakışta Avaya IX Spaces

Not 1: İlk Bakışta Avaya IX Spaces

Avaya IX Spaces, mesajlaşma ve 
toplantılar tek bir iletişim-odaklı 
dijital çalışma merkezinde 
birleştiren işbirliği yazılımı paket 
çözümünün son sürümüdür. 
Aşağıda bazı temel özellikleri 
sıralanmıştır:

•Ses ve görüntülü toplantılar
•Dosya paylaşımı ve içerik yönetimi
•Avaya Ses ürünleriyle entegrasyon
•Avaya ve üçüncü parti konferans 
odası sistemleriyle entegrasyon
•Görev yönetimi
•Ekip iş birliği (mesajlaşma)

Not: Avaya, Avaya IX Spaces 
ürününün ücretsiz bir sürümünü 
bazı ülkelerde deneme amaçlı 
olarak kullanıma sunmaktadır. 
Avaya’nın çözümüyle ilgili daha 
detaylı bilgi almak için, buraya 
tıklayın.



Dijital bir çalışma merkezi olarak Avaya IX Spaces çözümünün entegre ve eksiksiz özelliklere 
sahip olması ürünü kurum içi ve kurum dışı kullanım opsiyonları için en iyi çözüm haline 
getirmektedir. Sınıfının en iyisi mesajlaşma ve toplantı ürünlerine sahip kurumlar, Avaya’nın 
gerçek bir çalışma merkezi olarak çalışan bu ürünlerine göz atmak isteyebilir. 

Toplantılar ve iş birliği çözümleri uzun bir süredir çarpışma rotasında ilerleyen ürünler. Daha iyi 
görüntü kalitesi deneyimleri sayesinde çevrimiçi toplantıların önemi artarken, daha hızlı iletişim 
imkânı sunan çözümlere olan talep de aynı oranda artmıştır. İşte ekip iş birliği terimi de bu 
şekilde ortaya çıkmıştır.

İş birliği ve anında toplantı gibi konular iş yerlerinde giderek daha fazla ortak bir ihtiyaç haline 
gelmektedir. Hız ve karşı tarafa iletim garantisi gibi özellikleri sayesinde, ekip iş birliği çözümleri 
bu soruna yönelik popüler bir çözümdür. Her zamankinden daha fazla iç içe olan iletişim ve iş 
birliği konuları düşünüldüğünde, hem mesajlaşma hem de toplantılar için tek bir sağlayıcıdan 
hizmet almak daha mantıklı hale gelmiştir.

Toplantı ve Sohbet Özelliklerinin Kesişimi

Sorunsuz bir şekilde iş birliği yapma ihtiyacı, teknoloji sağlayıcılarının da evrim geçirmesini 
gerektiği anlamına gelmektedir. Kullanıcılar daha bilgili hale geldikçe, iletişim ve iş birliği için 
ayrı araçlara sahip olmanın iş yapma şekillerini artık desteklemediğini fark etmektedirler. Bu da, 
en baskına olarak e-posta uygulamasının konumlandırıldığı ofis verimlilik uygulamalarının artık 
dünyanın merkezinde olmadığı anlamına gelmektedir.  
İş yerindeki ekipler, mesajlaşmanın bir işin sonuca ulaşmasına yardımcı olduğunun zaten farkın-
dadır; BT ekipleri, bilgi ile uğraşan çalışanların kullandığı araçlara adapte olmalıdır. Bu konuda 
verilecek yeni savaşlardan biri de, merkezinde ekip iş birliği olan dijital çalışma merkezleri 
olacaktır. 

Tahmin: Çalışanlar arasında gerçek zamanlı etkileşime izin veren ekip iş birliği çözümleri 2025 
yılına kadar e-posta teknolojisinin yerini alacak (%80 olasılık).

Bir sohbet oturumunun genellikle bir toplantıya dönüşmesi nedeniyle, toplantı ve ekip iş birliği 
çözümlerinin bir paket olarak sunulacağını tahmin ediyoruz. Her iki işlevin de ayrı ayrı çalışması 
gerekmektedir. Kullanıcılar, sohbet edebilecekleri bir anda toplantı yapmak istemezler ancak her 
iki özelliğin de sunulabilmesi kurumsal yapılarda bir ihtiyaçtır ve özellikle kurum içinde iki farklı 
ürünün kullanılması hiç mantıklı değildir. 

Tahmin: 2022 yılının sonuna kadar ekip iş birliği ve internet toplantıları pazarları birleşecek 
(%70 olasılık)

Pazar Değerlendirmeleri

Eldeki işe odaklanma ihtiyacı gerçekten bir ürün tasarımı yaklaşımıdır. İnsan odaklı iş birliği 
yaklaşımı, metotların her birine odaklanmak yerine aracın neresinde olurlarsa olsunlar insanların 
iş yapabilme kabiliyetine odaklanarak, işletmelerin iş pratiklerini değiştirmeyi vaat ediyor. 

İnsanlara ve Kanala Odaklanma



: Şekil 2: Dijital çalışma merkezlerinde ortaya çıkan kategorilerin bir tablosu

Aragon, tüm iletişim ve iş birliği çözümlerinin kanal bağımsız olma özelliği konusunda zorluk 
çektiğini düşünmektedir. Avaya IX Spaces ürününün sorunsuz operasyonu, uygulamanın geliştir-
icilerinin de bu konuyu net bir şekilde anladığını göstermektedir. 

Dijital çalışma merkezinin kilit unsurlarından biri yapılan işi daha kolay hale ve kesintiye daha az 
meyilli hale getirmesidir. Avaya IX Spaces ürününün güncellenmiş kullanıcı ara yüzü, yalnızca 
toplantı özelliği olan bir mesajlaşma hizmeti olarak değil, bir endüstriyel çalışma merkezi olarak 
tasarlanmıştır.

Spaces ürünü isminden de anlaşılacağı gibi; kullanıcıların içerisinde mesajlaşma, toplantı ve bir 
tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden içerik paylaşabilecekleri bir konu veya proje çalışma 
alanı yaratmasına izin verir. Kolay dosya paylaşımı eklentisi, Spaces uygulamasını Dropbox, 
Google, Microsoft, Wrike ve Workfront gibi diğer platformlar ile rekabete hazır gerçek bir 
çalışma merkezi haline getiriyor.

İş yerlerindeki alanının en iyisi ürünler her geçen gün olgunlaşıyor – ve Aragon gerçekleşecek 
olan bu evrim ile ilgili bir genel bakışa sahiptir (Bkz. Şekil 2). Çalışma Merkezleri şüphesiz 
geleceğimiz olacaktır; bilgi ile işlem yapan çalışanlar için en üretken ve işlevsel çözümleri 
sunmaktadırlar.

Bir Dijital Çalışma Merkezi olarak Avaya IX Spaces 

4. Normatif (Kuralcı)  
Çalışma Platformu

3. Entegre Çalışma 
Platformu

2. Kurumsal Üretkenlik 
Paketi 

1. Kişisel 
Üretkenlik Paketi 

0. Münferit 
Uygulamalar 

+ Normatif Analiz/Fonksiyonlar Süreç 
Otomasyonuna İzin Verir

+ Analiz & Tahminli Fonksiyonlar 
Verimliliği Arttırır

+ Sohbet robotları (Chatbot), İş birliği & 
İletişim Etkinliği Arttırır

Entegre Araçlar

Dosya/Doküman 
Paylaşımı
/Yönetim

Sesli/Görüntülü 
Konferans 

Metin Sohbet/
Mesajlaşma 



Avaya, Avaya IX Spaces ürününü dijital çalışma merkezi olmasının yanında, eksiksiz bir toplantı 
platformu olarak geliştirmeye devam etmiştir. Avaya IX Spaces artık Avaya IX Collaboration Unit 
CU360 ürünü de dâhil olmak üzere Avaya Huddle Room ürünleriyle de entegre oluyor. Avaya 
aynı zamanda diğer oda sistemlerinin de bağlantı sağlaması için SIP bağlantı hizmeti de 
sunmaktadır.

Avaya’nın çözümü, sahada çalışan profesyonellerin yanında masa başındaki çalışanlar için de bir 
çok fayda sağlıyor. Eksiksiz mobil uygulama, sürekli hareket halindeki çalışanların işlerini 
tamamlamalarına yardımcı olacak mesajlara, toplantılara ve ekiplerinin içeriğine erişmesine izin 
verir. 

Huddle room (toplantı odası) ürünlerinin önemli özelliklerinden bir tanesi de, kişinin görüntülü 
konferans odasına girdiğinde mobil cihazından huddle room cihazına geçiş yapabilmesidir. 

Avaya IX Spaces Video Huddle Room Çözümleri ile Nasıl Entegre Oluyor

Kurumlar, artık eskisinden çok daha fazla iş yeri verimlilik ürünü seçeneği olduğunun farkına 
varmalıdır. İlk adım mesajlaşma ve toplantıları birleştirmenin yolunu aramak olmalıdır. Bu iki iş 
metodu en yüksek sinerjiyi yaratan metotlardır ve bu sebeple entegre bir iş merkezi yaklaşımına 
doğru yol almak en mantıklı olandır. 

İki farklı ürünü tek bir ürünle değiştirmek genellikle değişimin gerekçelerini daha kolay açıkla-
manıza izin verir. Çalışanların bir uygulamadan diğerine geçerken 10 dakika harcamasına neden 
olabilecek iş yeri kesintilerinin ortadan kaldırılmasıyla yaratılan zaman tasarrufu bile bu geçişin 
değerini kanıtlamaktadır.

Kurumların odaklanması gereken bir diğer konu ise, ekiplerin nasıl çalıştığı ve işlerin nasıl 
yapıldığı olmalıdır. Çünkü içerik bir kurum için oldukça elzemdir, içerik kullanımını destekleyen iş 
merkezi ürünleri, yalnızca toplantı ve mesajlaşma gibi işlevleri bir araya getiren çözümler 
üzerinden daha fazla düşünülmelidir.

Kurumlar İş Dünyasının Değişen Doğasına Karşı Nasıl Hazırlanmalı?

Kurumlar, artık eskisinden çok daha fazla iş yeri verimlilik ürünü seçeneği olduğunun farkına • 
Kurumlar, ekip işbirliği ve ekip iş birliğinin toplantılarla nasıl kesiştiğinin her geçen gün daha çok 
artan önemini anlamalıdır.

• İş yapış şekilleri değişiyor ve Avaya IX Spaces ve diğer ürünler gibi iletişim-tabanlı dijital 
iş merkezleri değerlendirilmelidir.

• Kurumlar, hizmet sağlayıcılarına önümüzdeki 24 aylık süreç için ürün yol haritalarını 
sormalıdır.

Aragon Tavsiyeleri



Avaya, kurumların iş yerlerinde çok fazla araç ile başa çıkması gerektiği bu kritik zamanlarda 
Avaya IX Spaces ürününü piyasaya sürüyor. Toplantılar ve ekip iş birliği metotlarının bir araya 
getirilmesi iş dünyasının geçireceği evrimin bir parçası. Kurumlar, kurum içi ve müşteri ile 
iletişim halinde olan ekiplerin iş çıktılarını ve üretkenliğini arttırmak için eksiksiz bir dijital çalış-
ma merkezi olarak sunulan Avaya IX Spaces ve diğer ürünleri değerlendirmelidir.

Sonuç Olarak


