Connect – medarbetarappen
Connect är den personliga och platsoberoende informationskanalen. Medarbetarappen gör det enkelt att
hålla sig uppdaterad, att interagera och att vara en
del av företagskulturen. Connect innehåller flera smarta
och användarvänligt förpackade funktioner. Dessa gör det
möjligt att fokusera på budskap och innehåll, snarare än
att hantera tekniken.
Med funktionerna Informationsflöde, Tillgänglighet, Chat,
Händelser, Måltal och Projektstatus skapas förutsättningar
för en lyckad kommunikation på arbetsplatsen.
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Informationsf löde
Ett informationsflöde kan vara återkommande
nyheter från ledningen, den lokala arbetsgruppen eller från en kollega ute på fältet. Det är
enkelt att skapa, uppdatera och ställa in vart
och för vem informationen ska visas.
Flödet kan uppdateras både i PLAYipp Manager och direkt i Connect. Det är ett snabbt sätt
att nå ut till medarbetare med uppdateringar
och nyheter - direkt i appen och via informationsskärmar.

Tillgänglighet
Med funktionen Tillgänglighet kan kollegor
lätt se om någon är upptagen, tillgänglig eller
inte på plats. Att ändra tillgängligheten är lika
enkelt som att trycka på en knapp.
På detta sätt försvinner irritationen över att
inte veta om någon är sjuk, vabbar eller har
slutat för dagen. Uppdateringen slår igenom i
samma stund både i appen och på skärmarna.

Chat
I chatten går det snabbt att kommunicera
direkt med dina kollegor - skicka meddelande,
bilder, filmer eller filer.
Vill du nå flera går det bra att skapa grupper
och skicka samma information till alla samtidigt. Detta hjälper dig att hålla din e-postkorg mindre fylld med olästa mail.
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Händelser
Med Händelser kan du enkelt skapa information som kommuniceras i kalenderformat. Ett
snabbt sätt att sprida information om aktiviteter som händer vid angivna datum och tidpunkter.
Lägg enkelt till en händelse eller ett möte och
alla dina kollegor kan se var och när det är inplanerat - både i appen och på skärmarna. Alla
får koll på läget med funktionen Händelser.

Måltal
Med funktionen Måltal visualiseras status
för uppsatta mål, till exempel budgetmål och
aktivitetsmål. Den inbyggda funktionen uppdateras enkelt och visar måltalen både i siffror
och i grafer.
Med Connect i alla medarbetares ficka kan alla
enkelt gå tillbaka och se tidigare uppdateringar och få en sammanställning över tid.

Projek tstatus
Äntligen kan du enkelt kommunicera statusen i
ett projekt internt. Det är lätt att snabbt se om
projektet håller tidsplanen eller inte.
Ett inledande diagram ger en sammanfattning
av statusen i projektet. Statusen anges med
en siffra i procent och färgerna rött, orange
eller grönt.
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We create employee
engagement worldwide

PLAYipps användarvänlig och molnbaserade plattform
hjälper er att lyckas med kommunikationen internt.
Sprid information med digitala informationsskärmar
och direkt till medarbetarappen Connect.
Flera redaktörer kan snabbt och enkelt skapa och uppdatera innehåll. Plattformen gör det möjligt att sprida
information, att interagera och skapa sociala nätverk
inom företaget medarbetare emellan.
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Ett socialt intranät
skapar delaktiga
medarbetare
I ett socialt intranät är medarbetarna med och både
konsumerar och producerar.
Vinsterna är större delaktighet, transparens och ökad
tillhörighet.
Ett traditionellt intranät kan oftast liknas vid en anslagstavla eller ett arkiv fullproppat med nyheter, dokument
och rutiner. Med PLAYipps plattform påbörjar ditt företag
resan mot ett socialt intranät.
Från en - till t våvägskommunikation

>

Intranätet är inte längre en anslagstavla
utan en plattform för kommunikation.

>

Alla kan bidra, vilket ökar känslan av
delaktighet och tillhörighet.

>

Nyhetsflödet anpassas efter organisatorisk
tillhörighet, teamtillhörighet och intressen.

>

Information blir mer relevant och
lättare att överblicka viktiga budskap.

>

Medarbetarna blir mer välinformerad,
engagemanget och produktivitet ökar.

> Boka ett förutsättningslöst möte, så berättar vi mer om PL AYipps erbjudande.
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