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Аудитория

Ефективна комуникация

Необходимата за дадена дейност информация да дос-
тигне навреме, на точното място и до точната група 
служители.
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Организацията и проблемите на вътрешно-корпоративната 
комуникация заемат ключово място в стратегията на всяка компа-
ния, независимо от нейния обем и сфера на дейност. Ефективната 
работа на компанията е пряко зависима от това до каква степен 
и как са организирани процесите, свързани с обмена на информация, 
знания и опит, начина на работа, вътрешната управленска струк- 
тура, доколко сътрудниците осъзнават стратегиите и целите 
на компанията и доколко е сплотен екипът. Вътрешно-корпоратив-
ната комуникация е един от двигателите на дейността на една 
съвременна компания и съществена част от фирмента култура, 
и етика. А нейната основна цел е споделянето на целите и ценно-
стите на компанията с нейните служители. Добре организираните 
комуникационни канали и медийно съдържание допринасят за реали-
зиране целите на компанията, генериране и споделяне на нови идеи, 
създаване и повишаване мотивацията на служителите, осъществя-
ване на обратна връзка и контрол на раз-личните групи и отдели. 

Бързото разпространяване на корпоративна информация пред-
ставлява нелека задача за средните и големи по обем компании. 
Комуникациите са жизнено важно звено между мениджърите 
и служителите. Те са в основата вътрешно-фирмената координа- 
ция и способстват за получването на необходимата инфомация 
на всички нива на управление. Комуникацията има съществена роля 
за функционирането на компанията като единен организъм. 

Максимален успех и ефективност може да бъде постигнат 
тогава, когато компанията предостави на всеки свой сътрудник 
възможност да използва всички средства за съвместна работа 
и формира фирмена култура на взаимодействие с помощта на раз-
лични инструменти.

Въведение

Организиране и обмен на информация

 Комуникациите между мениджъри 
 и служители са жизнено важно звено. 
 Те са в основата на вътрешно-фирмената 
 координация и способстват за получване- 
 то на необходимата инфомация на всички  
 нива на управление. Комуникацията има  
 съществена роля за функционирането  
 на компанията като единен организъм. 



Организиране и обмен на информация

Заедно с част от традиционно използваните инструменти като 
корпоративния web-портал и e-mail съобщенията, все повече органи-
зации – фирми или държавни учреждения – следвайки съвременните 
тенденции и се възползват от възможностите на дигиталната 
медия за вътрешно-корпоратовна комуникация. Корпоративната 
дигитална медия, всъщност, не заменя съществуващите средства 
за общуване и трансфер на информация, а много успешно ги допълва.

Дигиталната медия предлага много и различни възможности 
за целите корпоративното общуване и изграждане на вътрешно 
фирмената култура. Едно от основните предимства на технология-
та е възможността за гъвкаво отдалечено управление и обновяване 
на медийното съдържание и своевременно излъчване на актуална 
информация. Динамичните ярки изображения и атрактивния дизайн 
непроизволно привличат вниманието на аудиторията и допринасят 
за по-лесното и бързо възприемане на съобщенията в работната 
атмосфера на едно забързано ежедневие.

Системата позволява 

изграждане на видео 

стена, от екрани, на които 

се излъчва синхронизирана 

информация.
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Ефективна комуникация означава – необ-
ходимата за дадена дейност информация 
да достигне навреме на точното място 
и до точната група служители. Едва ли ня-
кой има съмнения, че динамичния характер 
на съвременния бизнес изисква прилагане-
то на наистина ефективни методи за вът- 
решна комуникация между различните 
отдели и групи служители като един от ин-
струментите за стабилност и развитие.

В средните и по-големите по обем ком-
пании и корпорации съществуват различни 
отдели и направления. Те могат да бъдат 
разположени в отделни офиси и филиали, 
производствени помещения и сгради. В ня-
кои фирми има сътрудници, които изобщо 
не ползват персонални компютри в своята 
работа. Различните групи служители имат 
различни интереси, задачи и задължения 
и съответно необходимост от различна 
фирмена информация. С цел отчитане 
на тази сегментация има възможност 
да бъде зададена съответната структура 
за управление на терминалните устрой-
ства и на медийното съдържание на диги-
талната медия.

Например, във фоайето на офиса може 
да се излъчва само обща информация 
за всички във фирмата, а в отдела за про-
дажби да бъде добавена и плейлиста 
с релевантна за търговците информация. 

Аудитория

Ефективна комуникация

в точното 
време

Ефективна комуникация се осъществява, когато 
необходимата информация достига

на точното 
място

до точната 
група 

служители
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Важна задача при внедряването на диги-
алната медия е да бъде направено проуч-
ване как и къде е най-подходящо да бъдат 
инсталирани дисплеите. Те трябва да бъ- 
дат монтирани на места, покрай които 
ежедневно преминават или където се съби-
рат най-често служителите. Обикновено 
това са фоайета, площадките пред асан-
сиорите и коридорите, стаите за почивка, 
кафенетата и местата за хранене. Както 
пред и в приемните за срещи или в общите 
помещения на отделите. 

Допустимо е да се излъчват данни 
и от вътрешните информационни сис-
теми, необходими за целите на работния 
процес на някои отдели. Например, за скла-
дови помещения - график на планираните 
доставки или товаро-разтоварни дейнос-
ти в рамките на работния ден.

За разлика от корпоративния портал, 
дисплеите са винаги пред очите на ауди-
торията. Затова е изключително важно 
информация да е актуална, практична, по-
лезна, добре организирана и да се обновява 
своевременно.

Дисплеите е добре да бъдат разположе-
ни на равнището на очите, а не на високо. 
За предпочитане е портретната ориента-
ция, за да бъде възприеман дисплея като ин-
формационно табло, а не като телевизор.

Подходящо място 
за инсталиране

Важна задача на медията

ФОАЙЕ

СТАИ ЗА ПОЧИВКА

МЕСТА ЗА ХРАНЕНЕ 

И КАФЕНЕТА

ПРЕД АСАНСИОРИ 

И КОРИДОРИ


 Проучване къде и как да бъда монтира- 
 ни дисплеите. Най-подходящите места 
 са тези, покрай които ежедневно  
 преминават или се събират най-често  
 служителите.
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Начина на работа и работните процеси 
се променят. Технологиите за съвместна 
работа и комуникация способстват за про-
мяна на бизнес моделите и създаването 
на работното място на новото поколение. 
С всяка изминала година традиционния вид 
на работното пространство се променя, 
работната среда се подобрява, обновяват 
се и се усъвършенстват средствата 
за вътрешно-фирмена комуникация и ди-
гиталната медия определено има своето 
място и принос в осъществяването 
на тези промени. Корпоративната диги- 
тална медия може да бъде успешно използ-
ван инструмент за информиране и оказва-
не на влияние, но дали ще бъде привлекате-
лена и престижена за хората в компанията 
е въпрос не само на технология. На първо 
място е медийното съдържание – съвре-
менният, атрактивен дизайн, правилният 
подбор и обновяване на излъчваната инфор-
мацията, съобразени с мисията и целите 
на компанията и цялостния корпоративен 
имидж.

Заключение

 Корпоративната дигитална медия може  
 да бъде успешно използван инструмент  
 за информиране и оказване на влияние.

съвременен 
и атрактивен 

дизайн

правилен подбор 
и обновяване 

на информацията
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Ние сме тук, защото  
Вашият бизнeс  
е от значение за нас.
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