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Doskonalenie umiejętności miękkich poprzez rozszerzoną rzeczywistość w erze post-COVID



Cyfrowe możliwości, SaaS, 
GMB, 
Sieci społecznościowe i 
inne
DZIEŃ 4 



Program (dzień 4)  

Wszystko to „e”, „d” (digital/ digitalization) i 
„Al.” (sztuczna inteligencja) 

Cyfrowe możliwości 

Saas

GMB

Portale społecznościowe 

Grywalizacja

…



Wszystko jest „e”

Czy klisze działają? Co to znaczy, że wszystko jest „e”?

Czynniki, które znacząco zmieniły krajobraz:
Wzrost produktywności 
Koszt= 0 
Symetryczna informacja
Koszty transakcyjne bliskie 0 

Czy widzieliśmy już ten model? A czego może nas 
nauczyć historia?
(poza znanym faktem, że nikt się z niej nie uczy)?

Sprawy Minitel (Francja) i Prestel (Wielka Brytania)

Co możemy zaprojektować dla Al.? 



Jakie wnioski wyciągnięto z długoletniej 
innowacji, ale nie są one dobrze znane? 

Model biznesowy Free- w przeciwieństwie do Prestel w Wielkiej Brytanii (użytkownicy musieli 

kupić urządzenia)

Efekt sieciowy (usługa dodaje wyższą wartość, ponieważ posiadamy większą liczbę 

klientów )

Koszty przejścia na nową technologię są wyższe, jeśli mamy wysoki wskaźnik przyjęcia starej 

technologii. 

Później zaobserwowano to w wielu krajach Europy Wschodniej, gdzie 

rozpowszechnienie telefonów komórkowych było wolniejsze w krajach o wysokim 

wskaźniku wzrostu telefonów stacjonarnych.

Nowe technologie zmieniają wszystkie biznesy, w tym aktywizm polityczny (wspominając 

protesty studenckie we Francji w 1986 roku, koordynowane przez Minitel i arabską wioskę, 

koordynowane przez sieci społecznościowe). 



Elektryczność, mobilność, baterie, PV => e oznacza g(reen)? 
Elektroniczna (internet, różne protokoły, w tym telefonia 

komórkowa – xG (znowu „g”), telefonia satelitarna, łączność 
GPS (znowu „g”) „e” to często „d” (cyfrowe): e implikuje 

proces przekształcenia a(analogu) w d(cyfrowy). 

W produkcji był to długi 20-25 lat proces dodawania 
czujników do starych maszyn, które wychwytują wszystkie 

kamienie milowe i dostarczają czytelne dla maszyny 
informacje do zarządzania procesem produkcyjnym.

„e” to jeszcze częściej „d” (atabazy): agregacja, 
strukturyzacja i zarządzanie wielkoskalowymi danymi 

pochodzącymi od klientów i operacji.
„e” to jak najbardziej „m” (obile) „e” jest osadzeniem 

wszystkich powyższych w „e” wszystkim (sprzęt, samochody, 
domy, drogi itp.)

Co to znaczy „e”



Jak się przygotować na te dramatyczne zmiany?

Internetowe Rewolucje Google – Naucz się umiejętności cyfrowych podczas 
bezpłatnego szkolenia – Internetowe Rewolucje Google (161 kursów online). 

Design Thinking - Zacznij od Design Thinking — Stanford d.school (jest to podejście 
do problemów i kreatywnego nastawienia).

Eksperymentuj z różnymi „e” – stwórz sklep internetowy (rozwijaj się lub korzystaj z 
SaaS), zaimplementuj CRM lub ERP, zaprojektuj kampanię digital marketingową, 
stwórz prototyp aplikacji.

Nawet jeśli prowadzisz lub planujesz obiekt fizyczny, nadal możesz 
(znacznie) korzystać z usługi Google Moja Firma.

Uwzględnij w swoim procesie planowania biznesowego perspektywę cyfrową lub 
perspektywę „e”.



Programy cyfrowe Google 

•Rozwój osobisty 

•Biznes 

•Startupy

•Nauczyciele 

•Twórcy Youtube (mogą to być również przedsiębiorcy, nauczyciele lub biznes) 

•Programiści Androida 

•Organizacje non-profit 

•Organizacje kulturalne 



Sklep z „umiejętnościami”



Studium przypadku: Google Moja Firma



Statystyki 



Statystyki
(geografia i rozmowy?) 



Statystyki 



Zróbmy burzę mózgów! 

Na podstawie całej pracy, którą wykonałeś do tej pory – jak myślisz, czego 
będziesz potrzebować jako e-usługi i e-umiejętności?

Zidentyfikuj je w ramach cyfrowej nauki Google Garage i zacznij!

Podejmij decyzję lub kup – słynne pytanie ekonomiczne! 
 Jakie są wymagania funkcjonalne Twojego e-sklepu lub strony 

internetowej e-usługi?
 Jak zajmujesz się inżynierią wymagań? 
 Jakie byłyby koszty, ryzyko i ramy czasowe, kiedy robisz to w środku i 

jakie są główne punkty styku w negocjacjach z agencją cyfrową?
 Stwórz stronę od podstaw lub użyj SaaS (w przypadku Bułgarii będzie 

to usługa Shopiko/Superhosting).

Wyciągnięta lekcja: Komunikacja jest ważna i najczęściej projekty kończą się 
niepowodzeniem, ponieważ potrzebujesz czegoś innego niż to, co 
wykonawca zrozumiał, że chcesz .



Studium przypadku SaaS















Nie musisz niczego rozwijać

Po prostu wybierz spośród różnych opcji i zlokalizuj

Kombinacji jest tak wiele, że Twoja witryna może wyglądać 

oryginalnie 

Możesz skupić się na swojej propozycji wartości, a nie na 

szczegółach technicznych

Możesz uczyć się z najlepszych praktyk zawartych w 

funkcjonalności 

Makietę możesz mieć w ciągu kilku dni

 Masz różne integracje – płatności, logistyka, eksport/import do 

zarządzania ofertami itp.

 Po zweryfikowaniu modelu biznesowego i produktów możesz 

pomyśleć o niestandardowych rozwiązaniach

Korzyści z SaaS



Znaczenie bycia sekwencyjnym

Budżety reklamowe zawsze mają znaczenie, ale… możesz być w stanie je wykupić na 

etapie przygotowawczym (przy rozważaniu, którą strategię przyjąć)

Jeśli dokładnie zaplanujesz kamienie milowe w stanie surowym, aby iteracyjnie się 

wzmacniały

Na wczesnych etapach Twojej działalności i obecności cyfrowej 

Twój rozwój może być szybszy niż w przypadku innych (np. profile/strony 

społecznościowe itp.) i możesz pojawiać się w określonych ocenach 

Jeśli Twoja firma ma ocenę N1, 2 lub 3, to jest to „wiadomość”, która sama w 

sobie może być rozpowszechniana i zyskać większą przyczepność – powiedzmy dzięki 

kampanii angażującej 

Wtedy może to doprowadzić do konkretnego sukcesu, który następnie przyniesie 

wiadomości i uwagę



Ponownie… 
użyj swoich baz społecznościowych

Tworzenie linków jest drogie, ale zawsze możesz wrócić do szkoły lub na 
uniwersytet, aby wygłosić gościnny wykład i poprosić/oczekać, że zostanie 
to wspomniane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Poproś uczelnię o przesłanie wiadomości do mediów (nie do Ciebie), 
ponieważ media zwracają uwagę na uczelnię niż na przypadkowy start-
up. Wyślij go w gotowym formacie PR (z wbudowanymi linkami), aby 
media mogły go po prostu skopiować i wkleić (w najgorszym przypadku).

Sprawdź i oznacz się w mediach społecznościowych gospodarzy i 
zagwarantuj, że przynajmniej kilku z Twoich byłych kolegów z klasy lub 
obecnych studentów, którzy uczestniczyli w wykładzie, odpowie, polubi, 
udostępni itp.

Więcej informacji znajdziesz na trends.google.com



Czas na refleksję:
co wiesz z własnego doświadczenia? 

Jakich rad udzieliłbyś swoim kolegom? 



Ponowne zobaczenie tego obrazu lecz z innej perspektywy?
–jak do niego dotrzeć cyfrowo? 



DZIĘKUJĘ! 
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