
MEETING-SZERVEZÉSI
ÚTMUTATÓ VEZETŐKNEK



Sikeres cég az lehet, ahol mindenki motiváltan és hatékonyan
dolgozik - ez nyilvánvaló. Ehhez viszont több kell annál, mint hogy az
alkalmazottak kipihentek, kiegyensúlyozottak legyenek és szívesen

végezzék a munkájukat.
 
 
 

A legtöbb cég ott lövi lábon saját hatékonyságát, hogy egyszerűen nem használja azokat
az eszközöket, amelyek egyébként ingyen az ölébe hullottak az elmúlt évek technológiai
fejlődésével.
 
Lehet egy munkatárs bármilyen boldog és motivált, ha nem tud róla, hogy egy IT
megoldással leegyszerűsíthető a feladat, akkor tízszer annyi idő alatt fogja elvégezni,
mint amennyi ahhoz valójában kellene.

Persze cégenként még ugyanazok a feladatok is különféle megoldásokat kívánhatnak
meg, a hardveres, szoftveres és felhőalapú megoldások miriádja között pedig elveszni a
legkönnyebb.
 
Ezért írtuk meg ezt a segédletet, hogy útmutatóként, kalauzként szolgáljon a
leghétköznapibb, leggyakoribb problémákra fókuszálva, és konkrét megoldást kínáljon
azokra.

Ezzel nem csak eszközt adunk, hanem lehetőséget arra, hogy időt és pénzt megtakarítva
a cég fejlődésére koncentrálhassanak a kollégák, és ne csak jól, de tényleg hatékonyan
tevékenykedjenek.



Meetingszervezés

Ilyenkor egy feladaton, projekten dolgozók összeülnek vagy becsatlakoznak egy online
platformon és összehangolják a munkát, megbeszélik a feladatokat, kiiktatják az ismétlődő
vagy felesleges cselekvéseket, terveznek.
 
Az alapelvvel több probléma is van, és egészen biztos, hogy ezzel mindenki egyetért, aki
valaha vett már részt meetingen.
 
Vegyük sorra ezeket.

A meeting megszervezése, avagy adminisztrációs őskáosz

Minél többen vesznek részt egy meetingen, annál bonyolultabb annak a leszervezése, ugyanis
minden egyes résztvevő rá kell, hogy érjen az adott időpontban, vagy éppen szabaddá kell,
hogy tegye magát, össze kell tehát egyeztetni akár tucatnyi személyes időrendet, miközben
más és más feladatok szerveződhetnek át vagy csúszhatnak el.

-Maga a szervezés pedig a legtöbb cégnél még ma is a lehető legkevésbé praktikus
módszerrel történik: a végtelenbe nyúló körlevelekkel, amelyekkel aztán minden résztvevő
e-mail fiókja megtelik, mindenki idejéből értékes perceket vesz el az újabb és újabb
időpontegyeztetések elolvasása, ezzel kizökkennek abból a feladatból is, amit végeznek.

-Ez egy rendszerszintű problémáról is árulkodik, hiszen, ha már egy találkozó megszervezése
is gondot okoz, valószínűtlen, hogy maga a meeting gyümölcsöző lehet - holott egy
elképesztően egyszerű megoldással az egész folyamat akár egyetlen interakcióra
csökkenthető minden résztvevőnél.

 



A felesleges levelek szétzilálják a munkanapot
 

Ez talán a legjobb példája annak, amikor teljesen feleslegesen
körbejáró e-mailek miatt nem halad az egyébként fontos munka. A

kutatások szerint, ha kizökkenünk a koncentrációból, akármilyen
apróság miatt is, akár 20-30 percbe telhet, mire újra teljesen a

feladatra tudunk fókuszálni mentálisan.
 

Egy levél, amelyből csak az derül ki számunkra, hogy az egyik kolléga
pont nem ér rá akkor, amikor egy másik kolléga igen, tökéletesen

felesleges információkkal bombáz, és ezzel hátráltatja, hogy
hatékonyan dolgozzunk.

 
Amikor kizökkenünk saját ritmusunkból, komolyabb nyomást érzünk,
stresszesebbek leszünk, ez megint csak lassítja a munkát és növeli a

hibák esélyét.
 

A felesleges kizökkenéseket tehát minimalizálni kell, mindenekelőtt
hatékonyabb belső kommunikációval. Máskülönben még ha sikeres

is a meeting, aminek a célja a munka hatékonyabbá tétele és
megszervezése, könnyen lehet, hogy már a kezdete előtt több kárt

okozott, mint hasznot.
 

 



 

Milyen megoldást javaslunk?
 
 

                Az egyeztetéseket is lehetséges automatizálni, ráadásul
                                                                                   technikai tudásra sincsen szükség hozzá.

 
Az ideális szervezési folyamat így nézne ki: a szervező kiküldi az értesítést, és javasol
néhány időpontot a találkozóra, minden résztvevő megjelöli azokat, amikor ráér, a szervező
pedig összefésüli a visszaérkezett információkat, és mindenkit értesít a végleges
időpontról.

Ezt a gyakorlatba ültetve, több szoftveres megoldás is létezik. A
legpraktikusabb ezek közül a FindTime, amivel mindez automatizálhatóvá válik.
 
Az elv egyszerű: a szervező az ingyenes regisztrációt követően egyszerűen kiválasztja a
résztvevőket, megjelöl néhány potenciális időpontot, majd kiküldi a levelet a szoftverrel. A
levelet mindenki megkapja, és a levélbe ágyazott meghívót használva egyetlen kattintással
egy webes felületen adhatja meg, mikor ér rá. A rendszer folyamatosan figyeli a beérkező
válaszokat, és ha megvan az időpont, ami mindenkinek megfelel, automatikusan le is
szervezi a találkozót, erről pedig mindenki automatikusan értesítést kap, beleértve a
szervezőt is.
 
A szervezés így minden érintettől legfeljebb egy-két percet vesz el, és csak akkor kell
vele foglalkozniuk, amikor jelzik, mikor érnek rá, majd amikor megkapják a megerősítést.

A FindTime tehát egy ingyenes, rendkívül egyszerű megoldás, ami a gyökerénél
akadályozza meg a meetingszervezési káosz elburjánzását.



 

                Hosszú, (és ezért) nem produktív meetingek

A tapasztalatok szerint minél hosszabb ideig tart egy meeting, annál kevésbé hatékony. Nem
nehéz belátni, miért: a résztvevők elfáradnak, a megbeszélés elhúzódásával egyre frusztráltabbak
és stresszesebbek lesznek, tehát kevésbé tudnak koncentrálni a témára, és utána lassabban is
képesek visszazökkeni a munkafolyamataikba.

 

A rendszeres meetingekkel is van probléma, ugyanis, ha például hétindító értekezletről beszélünk,
ezt általában hétfő reggelenként egy óra hosszúra tervezik. Ezek idővel monotonná válnak és a
résztvevők jellemzően nem kedvelik őket, sőt, jelentős hányaduk időpazarlásnak tartja.

 

Elég megnéznünk egy 2014-es Clarizen/Harris Poll felmérés [7] eredményeit, amely kimutatta,
hogy az amerikai munkavállalók 
 

         46%-a bármilyen kellemetlen feladatot szívesebben végezne, mint hogy státusz meetingen
         vegyen részt (ebből 18% “szívesebben nézné, ahogy szárad a festék”);

         35% szerint egyszerűen időpazarlás az egész;

         60% e-mailez vagy más feladatokkal foglalkozik meeting közben (így értelemszerűen sem a
         feladataira, sem a meetingre nem képes kellően koncentrálni);

         és végül: 60%-uk esetében tovább tart felkészülni egy meetingre, mint maga a meeting.

 
Mindez jól mutatja, hogy milyen brutális erőforrás-pazarláshoz vezet, ha a tényleges munka helyett
a meetingekre, státuszjelentésekre koncentrál egy cég. Szerencsére több megoldás is létezik arra,
hogy visszavágjuk ezt az időt.



 

 

Milyen megoldást javaslunk?

          Az alapvető technológiai megoldás: használjunk olyan időkövetési eszközt (lásd előző
          fejezet), amely szükségtelenné teszi az egyszerű státuszmeetingek megtartását.

          A feladatok napi szervezését oldjuk meg rövid, 10 perces “stand-up meetingekkel”, ahol
          minden kolléga elmondhatja, hogy éppen min dolgozik, mihez van szüksége segítségre,
          mennyi szabad kapacitása marad. 

          Ha komolyabb meetingre van szükség akkor azt ne pontosan 1 órára tervezzük.
          szervezéstudományi professzor, a The Surprising Science of Meetings c. könyv szerzője
          szerint, ha például 48 percre időzítünk, a szokatlanabb időbeosztás miatt máris nagyobb
          koncentrációra és figyelemre számíthatunk.

          Alapvető, de szükséges megemlítenünk, hogy a meeting vezetőjének kell a legjobban
          felkészülnie, és irányítani az egész megbeszélést, mindeközben figyelnie kell arra is, hogy a
          résztvevők ne térjenek el a fókusztémától. Ezt követően, ha minden pontot átvettek rögtön
          véget is kell vetnie a megbeszélésnek. 

          Ehhez gyakorlat, határozottság és karizma szükséges, valamint a felkészülésnek része kell,
          hogy legyen a napirend lefektetése, az előkészítő anyagok kiküldése úgy, hogy azt a találkozó
          előtt mindenkinek legyen ideje átolvasni, mindemellett gondoskodni kell arról, hogy jegyzet
          is készüljön az elhangzottakról

[7] http://www.itbriefcase.net/clarizen-survey-reveals-workers-consider-status-meetings-a-productivity-killing-waste-of-time
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