TILFØJER VÆRDI TIL
DIT INTRANET

INTRAACTIVE
INTRANET

IntraActive Intranet er en komplet intranetløsning til
Microsoft 365. Vores mål er at gøre det let for jer, at
nå jeres medarbejdere, hvor de er.
Med IntraActive Intranet kan I opbygge et univers af
nyheder, beskeder, politikker, retningslinjer og værktøjer, som jeres medarbejdere har brug for på daglig
basis.
IntraActive Intranet indeholder en række moduler,
som I kan bruge til at bygge netop det intranet, der
skaber værdi for jeres organisation.

KERNEFUNKTIONER
NYHEDER

HJÆLP TIL DET SVÆRE

Produktion af pæne nyheder er ikke kun for
kommunikationsfolk. Med nyhedsmodulet
kan alle medarbejdere i jeres organisation
bidrage med inspirerende nyheder.

Governance er typisk den sværeste opgave
i driften af et intranet. Vores funktioner
hjælper med at holde jeres indhold opdateret.

NEMT AT BRUGE

LETTE TILPASNINGER

Vi har moduler, der hjælper alle medarbejdere
med at skabe og håndtere indhold,
eksempelvis nyheder, begivenheder og
håndbøger.

Alle funktioner er lavet, så jeres redaktører
nemt kan anvende dem og blandt andet styre
design og indhold uden teknisk viden.

INDSIGT & OVERBLIK

INSPIRATION

Få overblik over hvad jeres livscyklus er for
indholdet på intranettet samt hvordan
brugen af jeres løsning udvikler sig.

I får adgang til et fagligt netværk, hvor der
deles viden og inspiration med fokus på det
succesfulde intranet.

TIL ALLE
MEDARBEJDERE
God kommunikation handler om at have de rigtige
værktøjer. Vi hjælper jer med at nå forskellige typer
medarbejdere, give nem adgang til information og sikre,
at informationen er relevant for den enkelte.

ALTID TILGÆNGELIGT
Tilbyd jeres medarbejdere en moderne mobilapp, så de
også kan følge med i de interne nyheder og begivenheder,
når de er på farten. Vis nemt indhold fra intranettet på
infoskærme og styrk sammenhængskraften i jeres
organisation.
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