Intranet Jumpstart

Vliegensvlug van start voor een
vaste prijs
Meer dan ooit hebben uw medewerkers nood aan een intranet: één centrale plaats waar ze alle informatie en
ondersteuning vinden om optimaal te kunnen werken, ook op afstand. En sneller dan ooit haalt u tegenwoordig
zo’n intranet in huis. Met Intranet Jumpstart doet u dat bovendien aan een vaste, voorspelbare prijs.
Op vijf jaar tijd is het aantal medewerkers dat buiten de
kantoormuren werkt verviervoudigd. In diezelfde periode
verdubbelde ook het aantal teams waarin zij samenwerken
aan projecten. Dat verklaart meteen de nood aan efficiënte
communicatie en doorstroming van informatie.
Broodjes bestellen? Verlof aanvragen? Het arbeidsreglement
inkijken? Een opleiding plannen? Het intranet is niet alleen
het kanaal waarmee u nieuws over uw bedrijf met uw
medewerkers deelt, het is ook de plaats waar zij probleemloos
een antwoord vinden op al hun praktische vragen, vanop elke
locatie en met elk toestel. Zo bevordert uw intranet uiteindelijk
ook de communicatie en samenwerking tussen collega’s en
teams.

De belangrijkste voordelen van Intranet
Jumpstart op een rijtje:
•
•
•
•
•

een laagdrempelige, betaalbare oplossing om een
intranet op te zetten

snel van start met standaard out-of-the-box Microsofttechnologie
een gepersonaliseerd intranet dat uw eigen merk en
huisstijl uitstraalt
eenvoudig en naadloos te integreren met andere
Microsoft 365-oplossingen

veel uitbreidingsmogelijkheden om uw intranet met uw
noden mee te laten groeien

Rijk aan uitbreidingsmogelijkheden

De jongste jaren is de drempel voor de bouw van zo’n
intranet verder verlaagd. Een oplossing als Intranet
Jumpstart onderscheidt zich vandaag door zijn eenvoud en
betaalbaarheid.

Bovendien hoeft u er geen eigen expertise meer voor in
huis te hebben: Inetum-Realdolmen zorgt voor een snelle,
efficiënte en correcte implementatie van uw intranet. Daarbij
garanderen wij u een helder, transparant kostenplaatje,
dat vooraf duidelijk vastligt. Met ons geen onaangename
prijsverrassingen!

Handig standaardpakket

Met Intranet Jumpstart bieden wij u een standaardpakket dat
alle kerncomponenten bevat om een intranet te bouwen, zoals
nieuwsoverzichten en mogelijkheden tot sociale interactie.
Om eenheidsworst te vermijden, nemen wij daarin ook een
aantal ontwikkelingen op die het intranet aanpassen aan uw
specifieke huisstijl en behoeften. Die brengen wij samen met u
in kaart tijdens een interactieve workshop vooraf.
Naast het opzetten van de informatiearchitectuur en de
eigenlijke implementatie van uw intranet staan onze experts
ook in voor de training van uw medewerkers.

Met Intranet Jumpstart haalt u een open, toekomstgerichte
oplossing in huis die een mogelijke springplank vormt naar
meer en beter. Naast kant-en-klare upgradepakketten,
zoals een personeelsgids of een plug-in voor sociale media,
kan u de experts in ons Power Lab ook een volledig nieuwe
oplossing op maat laten bouwen met behulp van het
Microsoft Power Platform. Daarvoor kan u kiezen uit een aantal
zogeheten Starter Packs met meer of minder complexiteit en
functionaliteit.

Bewezen aanpak in vier fasen

In elk Intranet Jumpstart-traject doorlopen wij de volgende
vier fasen:
•

•
•
•

‘Understand’: tijdens een interactieve workshop brengen
we de belangrijkste onderdelen van uw intranet in kaart,
van de informatiearchitectuur en de navigatie tot en met
de inhoud en de vormgeving.
‘Define’: samen met uw stakeholders bepalen we de
architectuur, inhoud en vormgeving van uw intranet.

‘Implement’: in korte ontwikkelingscycli implementeren wij
uw nieuwe intranet.
‘Run’: we trainen uw ‘content owners’ en verzorgen indien
nodig ook het onderhoud van uw intranet.

Inetum-Realdolmen: de partner voor uw
intranet

Interesse?
Contacteer onze verantwoordelijke voor Intranet Jumpstart:
info@inetum-realdolmen.world

Start u met een compleet nieuw intranet? Wilt u uw bestaande
intranet vernieuwen, uitbreiden of naar de cloud verhuizen?
Wat uw vraag ook is, wij bouwen uw intranet op maat van uw
behoeften.

info@inetum-realdolmen.world
WWW.REALDOLMEN.COM

A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen
TEL +32 2 801 55 55
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Reken op onze expertise

