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 1Danske Bankبا هدف شناسایی و استخراج جنبه های مثبت کار در خانه پس از همهه یرهری ویهرو
کوید 19-در یک پروژه تحقرقاتی سرمایه یذاری کرد .این بانک که در ایام همه یرری ،برش از  19000کارمند
خود را دورکار کرده بود ،اعالم کرد آموخته ها و نتایج حاصل از این اقدام برای بانک صرفجویی ههای قابهل
توجهی به همراه داشته است که در پژوهشی با عنوان "سنجش تأثرر دورکاری بر ساختار و فرآینهدهای کهاری
 "Danske Bankبه صورت دقرق بررسی و نتایج آن اعالم خواهد شد .به عنوان اولرن یام ،بانک به کارمندان
این امکان را می دهد تا یک یا دو روز در هفته از خانه کار کنند و اطمرنهان حاصهل کننهد کهه ک رهه ج سهات
داخ ی از طریق اپ رکرشن اسکایپ امکان پذیر باشد و نرازی به حضور فرزیکی آنان در محرط کار نباشد .از ایهن
رو مقرر شده است این بانک در ابزارها و سرستم عام های جدید دیجرتالی ،سرمایه یذاری کند .این واقعرت که
کار مبتنی بر مکان نرست ،ب که یک فعالرت است و همچنرن رضایت مشتریان به طور خاص از دریافهت خهدمات
در ایام قرنطرنه Danske Bank ،را برآن داشت تا در خصوص تاثرر دورکاری بر کرفرت ارائه خدمات بررسهی
برشتری انجام دهد.
در فاز اول پژوهش با هدف شناسایی ویژیی های محل کار آینده شعب ،مقرر شد شاخص های یک محل
کار مجازی استخراج شود؛ سپس مهارت ها و تجهرزاتی که کارکنان باید برای ارائه خدمت به مشتریان در ایهن
محل داشته باشند ،اعالم شود .به همرن دلرل تا زمانی که جامعه به آرامی در حال بازیشت بهه وضهعرت طبرعهی
قبل از همه یرری است ،ضروریست بانک در بازتعریف برخی عادات خود از جم ه دورکهاری انعطهاف پهذیری
برشتری نشان دهد.
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