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Raport Ericsson: 5G przyspieszy dematerializację przedsiębiorstw

W 2030 roku większość zadań pracowników umysłowych będzie wspomagana lub zautomatyzowana.

W pracy z domu pomoże użycie sztucznej inteligencji i analiza danych w chmurze. Szereg przedsiębiorstw
osiągnie znaczną redukcję emisji CO2 dzięki lepszemu wykorzystaniu energii odnawialnej, ograniczeniu
dojazdów i podróży. Tak według raportu firmy Ericsson Dematerializacja drogą do rentowności i
zrównoważonego rozwoju może wyglądać firma w najbliższej przyszłości. Kluczowym czynnikiem
umożliwiającym drogę ku dematerializacji jest rozwój łączności komórkowej piątej generacji, a sieć
5G będzie pełnić rolę platformy innowacji.
Według najnowszego raportu firmy Ericsson, prawie 7 na 10 badanych przedsiębiorstw uważa, że
osiągnęło lub przekroczyło półmetek drogi ku biznesowej dematerializacji. Z kolei blisko połowa
pracowników umysłowych wskazuje produktywność i rentowność jako główne korzyści z dematerializacji,
a blisko 40% twierdzi to samo w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Potwierdzają to również
badania firmy Forrester, według których firmy wykorzystujące wiedzę cyfrową do optymalizacji
produktów, usług i operacji, będą rosły co najmniej osiem razy szybciej niż światowy produkt krajowy
brutto [1]. Dlatego w przyszłości będziemy świadkami większej liczby zdematerializowanych
przedsiębiorstw wykorzystujących chmurę, sztuczną inteligencję i technologię mobilną, aby stać się
bardziej elastycznymi.

Przedsiębiorstwa przodujące w dematerializacji zdefiniowaliśmy w raporcie jako jedną trzecią
wszystkich badanych firm, które odnotowały największy postęp w swoich działaniach w tym kierunku. Nie
powinno dziwić, że są one bardziej zrównoważone środowiskowo, ale wykazują również wyższą
rentowność, lepiej korzystają z innowacji i elastyczniej reagują na zmiany. Ankietowani menedżerowie z
branży ICT są zgodni, że przedsiębiorstwa zdematerializowane, zdolne do szybkiej adaptacji do nowych
potrzeb klientów, staną się normą do 2030 roku  tłumaczy Marcin Sugak, ekspert firmy Ericsson.
Transformacja w cyfrowej rzeczywistości

68 proc. menedżerów ankietowanych w badaniu firmy Ericsson zgadza się, że gotowość do transformacji
odegra bardzo duże znaczenie dla sukcesu firm do 2030 roku. Tyle samo respondentów uważa, że dostęp
do potężnych możliwości w zakresie analizy i eksploracji danych będzie również bardzo ważny do 2030
roku.

Łączność komórkowa jest kluczowym warunkiem dematerializacji, a sieć 5G ma być ważną platformą dla
innowacji. Około 6 na 10 menedżerów zgadza się, że wykorzystanie chmury, sprzedaż oprogramowania i
usług zamiast fizycznych produktów oraz korzystanie ze szkoleń i dokumentów online to kluczowe
czynniki przyczyniające się do dematerializacji w ich przedsiębiorstwach.
Sprawdź najnowsze smartfony XIAOMI dostępne w atrakcyjnych cenach w dobrych sklepach
internetowych.
Powierzchnie biurowe zredukowane o połowę?

Poglądy zarówno menedżerów z branży ICT, jak i pracowników umysłowych zmieniły się pod wpływem
ich doświadczeń związanych z pracą zdalną. Ponad 6 na 10 pracowników przyznaje, że ich
przedsiębiorstwa stały się bardziej pozytywnie nastawione do pracy zdalnej w czasie pandemii i wierzą,
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że te zwyczaje pozostaną w przyszłości. W rzeczywistości oczekują, że do 2030 roku prawie 60 procent
pracy będzie odbywać się poza siedzibą firmy. Zmianę tę napędzają nie tylko zmieniające się oczekiwania
pracowników, ale również możliwości zaoszczędzenia na powierzchni biurowej.
60 procent managerów chwali możliwości redukcji kosztów dzięki pracy zdalnej.
Jednak wśród pracowników można zaobserwować lekką niepewność. Tylko 34 proc. z nich jest bardzo
zadowolonych z mniejszej liczby stanowisk pracy w biurze, podczas gdy 62 proc. jest niezdecydowanych i
widzi ryzyko w braku własnego i stałego miejsca w biurze. Co ciekawe, aż 43 procent managerów jest
głęboko przekonanych, że do roku 2030 nie będzie w ogóle biur, ponieważ pracownicy będą pracować
tylko zdalnie.

Po długim okresie pracy zdalnej wymuszonej pandemią, pracownicy umysłowi czują, że należy dodać
coś do doświadczenia pracy zdalnej, aby uczynić ją bardziej wciągającą, umożliwiając korzystanie z
niektórych zalet tradycyjnego sposobu pracy. Zarówno osoby podejmujące decyzje w zakresie ICT, jak i
pracownicy umysłowi widzą potrzebę wprowadzenia w przyszłości innowacyjnych narzędzi do współpracy
i spotkań online  mówi Marcin Sugak.

Według raportu firmy Ericsson, ponad 6 na 10 przedsiębiorstw przewiduje, że do 2030 roku będzie
korzystać z urządzeń 5G i prawie tyle samo z urządzeń AR i VR - co stanowi wzrost o ponad 50 procent w
porównaniu ze stanem obecnym. Co więcej, prawie połowa wszystkich badanych pracowników
umysłowych, a wśród liderów dematerializacji prawie 8 na 10, jest zainteresowana wirtualnym pulpitem,
który można wyświetlić na dowolnej powierzchni, dzięki czemu każde miejsce można zamienić w
stanowisko pracy. Niemal tyle samo osób interesuje się asystentem AI, który mógłby pomóc np. w
wykonywaniu powtarzalnych zadań.
Polska u progu 5G

Już obecnie widzimy jak wiele startupów oraz wielkich korporacji tworzy pierwsze rozwiązania, które są
zalążkiem tych futurystycznych oczekiwań. Krokiem milowym na tej drodze będzie upowszechnienie
komunikacji w sieciach 5G, które dzięki dużej przepustowości łącza i praktycznie zerowym opóźnieniom
otwierają przed światem nowe możliwości. Sprzęt firmy Ericsson jest gotowy do pracy w sieci 5G już od
2015 roku. Jest to możliwe dzięki aktualizacji do 5G za pomocą zdalnej instalacji oprogramowania. Do tej
pory do operatorów na całym świecie wysłanych zostało ponad 5 milionów anten 5G. Komisja Europejska
oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G.

Ericsson jest aktywnym promotorem rozwiązań 5G w Polsce  wdrożył pierwszą komercyjną sieć 5G w
Polsce z firmą Polkomtel, 5G w sieci Play, sieć testową w Warszawie z Orange oraz kampus 5G na
Politechnice Łódzkiej. Firma współpracuje z operatorami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi,
środowiskiem akademickim oraz ze start-upami i przemysłem.

Ericsson posiada obecnie ponad 127 komercyjnych umów 5G, z których 79 to aktywne sieci działające w
40 krajach. Ericsson jest również liderem w standaryzacji 5G, z większością udziałów dla 4G i 5G. Biorąc
pod uwagę deklaracje zgłoszone do Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), stosując
filtr niezbędności, Ericsson jest na szczycie wyścigu patentowego 5G. Według analizy firmy prawnej Bird
& Bird, Ericsson posiada największą liczbę znaczących patentów SEP (standard-essential patent)
związanych z 5G na świecie (15,8%)

*Raport firmy Ericsson  The dematerialization path to profitability and sustainability można znaleźć
tutaj:
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https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/industrylab/reports/future-of-enterprisesdematerialization-path-to-profitability-and-sustainability

[1] https://go.forrester.com/press-newsroom/insights-driven-businesses-will-take-1-2-trillion-a-year-by2020
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