NEMME
INFOSKÆRME

INTRAACTIVE
REPLAY

Styrk den sociale lim i jeres organisation og nå ud til
alle medarbejdere med infoskærme.
IntraActive Replay giver mulighed for at opsætte og
administrere fysiske skærme i jeres organisation
direkte fra Microsoft Teams. Den digitale infoskærmsløsning er bygget til Microsoft 365 og gør det
nemt at styre og udsende servicemeddelelser,
nyheder eller anden info dagligt.
Kæmper I for at holde de medarbejdere, der ikke
sidder ved en laptop eller pc, opdateret med nyheder
og informationer - så er IntraActive Replay den rigtige
løsning for jer.

KERNEFUNKTIONER
KOM IGANG

GRATIS PRØVEVERSION

Med IntraActive Replay er opsætning af
infoskærme blevet meget lettere. Tilføj nye
skærme på få minutter!

Den første skærm er gratis og det er nemt at
tilkøbe yderligere skærme efter jeres behov.
Find app’en i Teams-butikken og prøv den
allerede i dag.

DIREKTE I MICROSOFT

HJÆLP OG VEJLEDNING

Der er intet behov for at installere besværlig
software - arbejdet foregår direkte inde i
Microsoft Teams.

Vi guider jer i at vælge den rigtige hardware
til netop jeres behov og tilbyder kyndig
vejledning undervejs.

EKSTERNE KILDER

INTEGRATION TIL SHAREPOINT

Vis dynamisk indhold fra medier uden for
jeres organisation. I kan blandt andet vise
dynamiske nyhedsopdateringer og RSSfeeds.

Opret forbindelse til jeres eksisterende
SharePoint-intranet og publicer nemt nyheder
ud på infoskærmene.

BLIV VEJLEDT TIL DEN
BEDSTE START
IntraActive Replay er plug’n’play. Download appen fra
Teams-butikken, find én fysisk skærm til den første
infoskærm og følg vejledningen i appen. Bruger I allerede
Microsoft Teams, er I i stand til at tage Replay i brug på
få minutter. Den første skærm er gratis – så hvorfor ikke
prøve det allerede i dag?

START SMÅT MEN TÆNK STORT!
IntraActive Replay understøtter afspilningslister, deling af
indhold fra jeres eksisterende SharePoint-intranet og har
de funktioner, der er nødvendige for større organisationer
med forskelligartede behov og multiskærmsopsætning.
Ønsker I en fleksibel og fremtidssikret løsning til info
skærme - så prøv IntraActive Replay!

INTRAACTIVE
BRINGER MERE VÆRDI TIL SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION I MICROSOFT 365.
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