KAKO NAJHITREJE DO
SODOBNEGA INTRANET PORTALA?
Ponudba pripravljenih intranet paketov, ki prepričajo
s hitro uvedbo in cenovno dostopnostjo

SODOBNI INTRANET PORTAL

Osnova za dobro komunikacijo, sodelovanje in večjo učinkovitost
Brez učinkovitega sodelovanja ni poslovnega uspeha. Podjetja se v poslovnem okolju pogosto soočajo z izzivom,
na kakšen način zagotoviti učinkovit pretok pomembnih informacij ter tako znotraj podjetja doseči dobro komunikacijo in sodelovanje. Intranet portal zaposleni uporabljajo kot centralno stičišče vseh informacij, potrebnih pri vsakodnevnem delu. Osrednji dokumenti, obrazci, pravilniki, uporabna orodja in aplikacije so v vsakem
trenutku na dosegu roke. Tako podjetja dosežejo višjo produktivnost in učinkovitost.

Zakaj ponudba intranet
paketov?
Raziskave kažejo, da je uvedba intranet
portala velik zalogaj za vsako organizacijo,
ne glede na njeno velikost. Stroški uvedbe
portalov z lahkoto dosežejo več deset tisoč
evrov, ko pa dodamo še stroške licenc,
strežnikov, konzultacij, izobraževanj, se
številka drastično poveča. Nezanemarljiv
je tudi časovni vložek, ki je pri najboljših
globalnih intranetih sodeč po raziskavi1
organizacije Norman Nielsen Group tudi
do 1,3 leta.
Organizacija, ki želi uspešen intranet
portal, mora biti pripravljena na določen
finančen, časovni in kadrovski vložek.
Brez predanosti torej ne gre, je pa možno
vplivati na končen strošek lastništva. Če je
intranet portal v celoti zgrajen na podlagi
specifičnih naročnikovih želj, so stroški
njegove uvedbe visoki. Prav tako moramo
upoštevati, da se v dolgem časovnem obdobju uvedbe spremenijo tako tehnologija
kot tudi način dela zaposlenih, kar lahko
bistveno vpliva na doseganje zastavljenih
ciljev projekta.

Po več kot 10 letih uvajanja prilagojenih
storitev na področju intranet portalov
smo v Agitavit prepoznali, da naše stranke
večinoma zahtevajo podobne funkcionalnosti, s katerimi v podjetju lahko vplivajo
na kulturo, komunikacijo, inovativnost in
sodelovanje. Vse to seveda želijo takoj.
Agitavit intranet paketi zadostijo vsem
naštetim zahtevam. Vsebujejo
predpripravljen nabor najbolj pogostih
storitev in produktov, ki so po naših
izkušnjah temelj vsakega uspešnega
intranet portala. Z intranet paketi
zagotavljamo hitro in enostavno uvedbo,
hkrati pa zaradi tega ne kompromitiramo
kakovosti naših storitev. V sklopu projekta
poskrbimo ne le za tehnologijo, temveč
tudi za izobraževanje zaposlenih in
podporo po zaključeni uvedbi. Agitavit
ponudba intranet paketov je kot taka še
posebej primerna za tista podjetja, ki
želijo zmogljivo rešitev ob hitri povrnitvi
investicije.

Ključne prednosti
ponudbe Agitavit
intranet paketov
7 Osnovani na vodilni in preverjeni
platformi Microsoft SharePoint in
SharePoint Online.

7 Za uporabo preprosta in
uporabniku prijazna rešitev.

7 Dostopnost kadarkoli, kjerkoli in s
katerekoli pametne naprave.

7 Razširljiva in prilagodljiva rešitev za
specifične potrebe posameznega
podjetja.

Uvedba intranet portala
Namestitev v lokalnem okolju
Microsoft SharePoint 2013 ali 2016
ali
namestitev v okolju SharePoint
Online v sklopu oblačne platforme
Office 365.

1Nielsen Norman Group: 10 Best Intranets of 2016. Dostopno prek: https://www.nngroup.com/articles/intranet-design/.
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Napredni

za učinkovitejše
komuniciranje

Razširjeni

za medsebojno
sodelovanje

Po meri
za vaše
potrebe

Aktivacija Office 365 naročnine

7

7

7

Sinhronizacija uporabniških računov z Office 365

7

7

7

Intranet branding (logotip, tipografija, barve)

7

7

7

Vzpostavitev strukture intranet portala

7

7

7

do 10

do 10

po dogovoru

Konfiguracija varnostnih dostopov do dokumentnih knjižnic

7

7

7

Poldnevno izobraževanje na temo uporabe Office 365
storitev in intranet paketa

3x

3x

po dogovoru

6 mesecev

6 mesecev

po dogovoru

Obstoječe komponente Microsoft SharePoint

7

7

7

Konfiguracija iskalnika po najpogostejših iskalnih scenarijih

7

7

7

7

7

po dogovoru

7

7

po dogovoru

7
7

7
7

po dogovoru

7
7

7
7

po dogovoru

Telefonski imenik

7

7

po dogovoru

Uporabne vsebine

7

7

po dogovoru

7

7

po dogovoru

7

po dogovoru

7
7

po dogovoru

7

po dogovoru

7
7

po dogovoru

Konfiguracija dokumentnih knjižnic

Garancija in podpora (5x8)

Agitavit komponente:
Novice in obvestila

Korporativno obveščanje o internih novostih in obvestilih.

Uporabne povezave

Hiter dostop do vseh aplikacij in orodij, ki jih zaposleni potrebuje za
vsakodnevno delo.

Pravilniki in navodila

Pregled nad ključnimi pravilniki, navodili in drugimi dokumenti, zbranimi
na enem mestu.

Koledar dogodkov

Boljša organiziranost uporabnikov z možnostjo spremljanja internih in
eksternih dogodkov.

Dostop do kontaktnih informacij zaposlenih na enem mestu.

Deljenje zabavnih vsebin, kot so galerija, jedilniki, anketa, misel tedna.

Moji dokumenti

Dostop do zadnje kreiranih in spremenjenih dokumentov.

Organizacija skupnih aktivnosti

Boljša organiziranost skupnih dejavnosti zaposlenih.

Agitavit Idejnik
Učinkovito upravljanje z idejami zaposlenih za zagotavljanje napredka
in inovativnosti.

Wiki baza znanja

Lažje upravljanje z znanjem zaposlenih.

Predloga mesta organizacijske enote in projektne skupine
Tipska predstavitev organizacijske enote in prilagoditev mesta za
sodelovanje potrebam projektnega dela.

Pomoč pri migraciji vsebin

po dogovoru

po dogovoru

po dogovoru

Podpora za večjezičnost

po dogovoru

po dogovoru

po dogovoru

Prilagoditev obstoječih in razvoj novih komponent po meri

po dogovoru

po dogovoru

po dogovoru

Kontaktirajte nas3

Z izbiro Agitavit intranet paketa podjetje pridobi zmogljiv intranet portal,
ki pospeši interno komunikacijo, informatizira procese in predstavlja
osrednjo platformo za organizacijo interne dokumentacije. Naše
izkušnje dokazujejo, da uvedeni intranet portal s preprostostjo,
uporabnostjo in dostopnostjo dosega visoko priljubljenost med
uporabniki ter jim predstavlja centralno stičišče informacij,
ki jih potrebujejo pri vsakodnevnem delu.

Agitavit Solutions je informacijsko tehnološko podjetje, specializirano za razvoj
programske opreme, IT-projektno vodenje in svetovanje.
Na področju uvedbe intranet portalov imamo bogato znanje in večletne izkušnje tako v
Sloveniji kot tudi v tujini.

Če želite izvedeti več, nas kontaktirajte in
z veseljem se dogovorimo za srečanje.
www.agitavit.si
E-mail: info@agitavit.si

Telefon: +386 1 242 56 70
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www.agitavit.si

