Mød dine brugere, hvor de er
IntraActive Intranet er en komplet
intranetløsning til Microsoft 365.
Vores mål er at gøre det let for
dig, at nå dine brugere, hvor de er.

Med vores intranet til Microsoft
Teams, SharePoint Online, app til
smartphones og Infoskærme, er
det indenfor rækkevidde.

IntraActive intranet lader dig...

Involvere alle

Oprette indhold centralt

Få det fulde overblik

Finder du det også udfordrende
at få dine kolleger til at bidrage
med til nyheder på intranettet?
Det demokratiske nyhedsmodul
i IntraActive Intranet gør det
nemt for alle medarbejdere
at producere nyheder og
notifikationer. Det er intuitivt
og nemt at kreere en nyhed
og publicere den til relevante
målgrupper i organisationen.
Du kan bruge nyhedsmodulet
til alt fra topnyheder til ITstatusmeddelelser.

Med vores indholdsskaber
skal du aldrig bekymre dig
om, hvor indhold skal ‘bo‘. Alt
du skal beslutte er, hvilken
slags indhold du vil skabe. Fra
indholdsskaberen kan du skabe
forskellige typer af indhold som
nyhedsartikler, begivenheder,
håndbogssider m.m. og hvis
du skal bruge et overblik over
indhold som du skal revidere
eller godkende kan det også
findes her.

Administrationsmodulet giver
dig indsigt i alt indhold på dit
intranet såvel som status på
indholdets livscyklus. Du kan
let vedligeholde den globale
navigation og styre rettigheder
og målretning af indhold.
Administrationsmodulet
gør det også nemt at
konfigurere jeres mobilapp
og infoskærmsløsning. Med
blot få klik kan du sikre at
intranetnyhederne kan nå ud til
alle medarbejderne.

Nøglefunktioner

Nyheder & begivenheder

Indholdshåndtering

Tilgængelig på alle enheder

Det har aldrig været nemmere
at skabe indbydende, flot og
målrettet indhold.

Med indholdsskaberen
og -organisatoren er det
let at skabe og organisere
jeres indhold.

Mød dine brugere, hvor
de er, hvad end de er ude i
produktionshallen, i kantinen,
på kontoret eller på farten.

Indsigt og overblik

Adoption & læring

Inspiration

IntraActive Intranet giver
dig overblik over indholdets
livscyklus og brugen af jeres
intranet.

Integration til online
kurser som sikrer god
adoption af SharePoint og
IntraActive Intranet.

Adgang til vores community,
hvor vi deler viden og
inspiration med alle vores
kunder.

Vores medarbejdere er begejstrede for deres nye digitale
samlingspunkt. Et af vores succeskriterier var at få mere
gang i nyhedsformidlingen. Nu ser vi hver dag 2-3 nyheder
på vores nye fælles intranet.
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