Forøg dine medarbejderes
produktivitet
med Kentico Intranet Solution!

Kentico Intranet Solution er den perfekte intranetløsning for din virksomhed!
Ved at kombinere styrken af et Kentico-CMS system med intranettets mulighed for deling af
viden og dokumenter, vil Kentico Intranet Solution kunne øge din virksomheds produktivitet.
Kentico Intranet Solution kan det meste lige ud-af-boksen, men kan naturligvis tilpasses, så
det passer præcis til din virksomheds behov.
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Øjeblikkelig ROI

• Du kan bruge Kentico Intranet Solution
direkte ud-af-boksen - helt uden
besværlige konfigurationer.
• Kentico har en intuitiv brugergrænseflade,
som får dine medarbejdere på intranettet
hurtigt.
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Enterprise 2.0
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Uendelige muligheder

• Organiser, og del dine dokumenter
mellem medarbejdere.

• Tilpas dit intranet via en browser, eller
udvikl brugertilpassede moduler.

• Effektivt teamsamarbejde på tværs af
medarbejdergrupper.

• Del let data mellem intranet og
eksisterende systemer.

• Styr dine projekter og opgaver.

• Integrer med Microsoft Sharepoint
igennem det indbyggede plugin.

• Udnyt din eksisterende investering i
Microsofts infrastruktur.

Prøv allerede i dag! www.kentico.com/hostedtrial

Publicer interne vejledninger, manualer, rapporter og
strategiske planer

“

Vi evaluerede flere større

Kentico Intranet Solution gør
det let at publicere dokumenter
på dit Intranet og ikke mindst
at holde dem opdateret. Den
problemfrie integration med
Microsoft Office giver dig
adgang til at åbne, redigere og
gemme dokumenter direkte
i din browser. Du kan styre,
hvem der skal have adgang til
dokumentet og se dokumentets
livscyklus igennem versioner,
historie m.v.

CMS-systemer, men Kentico CMS
overgik de andre på alle fronter.
Vi arbejder nu med den nyeste
version på vores intranet, og vores
medarbejdere elsker Kentico CMS.
Som virksomhed bliver vi konstant
positivt overrasket over Kenticos
fantastiske support, som har
overgået alle vores forvetninger
flere gange.

”

Shane Foster,
Project Manager,
Shaw Industries Group Inc.

“

Det lette ved at styre og opdatere

Find hurtigt hvad og hvem, du har brug for
Det indhold, du publicerer på dit intranet, kan hurtig findes. Du kan altid finde de dokumenter, du
har brug for, men også søge på svar i forum, blogs og kontaktinformationer på medarbejdere - og
meget mere.

vores site og integrationen mellem

Få fuldstændig kontrol over publiceret information

Kentico CMS og Microsoft Visual
Studio var én af de vigtigste grunde
til valget af Kentico CMS. Systemet
har nu kørt i mere end 2 år uden
problemer, og det leverer i dag mere

Ethvert dokument kan sikres, så kun autoriseret personale har adgang til at læse og opdatere det.
Du kan endda sikre en godkendelsesproces for hvert dokument publiceret på intranettet og derved
sikre, at udelukkende godkendt information er publiceret til medarbejderne.

end 20.000 sider dagligt. Supporten
er også fantastisk. Når vi havde

Muliggør projektsamarbejde og udførelse af opgaver

spørgsmål, fik vi svar inden for en
time.

”

Cedric Buccilli,
Senior Developer,
Brussels Airlines NV/SA,
Belgium

“

Da vi for over fire år siden

skulle beslutte os for, hvilken

Kentico Intranet Solution
gør det muligt let at
etablere projekter, invitere
projektmedlemmer, sætte
mål og samtidig se status
for alle delmål  for at sikre,
at projektet er på sporet og
kan nå den aftalte deadline.

ny CMS-platform vi ville bruge,
valgte vi Kentico CMS, fordi
Kentico CMS er let-at-bruge, er
suveræn til indholdsstyring og
har en konkurrencedygtig pris.
Siden da har Kentico forfulgt en
veldefineret udviklingsplan og

Fortsættes på næste side ->

Hold dine medarbejdere opdateret om, hvad der sker
Du kan publicere virksomhedsnyheder, have interne Bbogs og kalender med fælles aktiviteter og
derved sikre, at alle medarbejdere er helt up-to-date og derved være med til at sikre succes for
virksomheden.

Opret afdelingsopdelte Sites styret på bruger niveau
Med Kentico Intranet
Solution kan du uddelegere
indholdsstyring til din
virksomheds enkelte
afdelinger og lade dem
styre deres egne sites,
uden at vente på nogen
fra ledelsen eller IT.  Det
betyder hurtigere og mere
effektiv information.

har konstant udviklet sig sammen
med vores skiftende behov. Vi har
indtil nu udviklet tre store intranet
løsninger med udgangspunkt i
tidligere versioner af Kentico CMS,
og i hvert eneste tilfælde har vores
kunder været meget tilfredse med
platformen - især den måde, som
redigerings- og administrationsfunktioner virker på.
Uanset, hvad et Intranet

Få adgang til praktisk daglig information
som f.eks. medarbejderkartotek, telefonbog eller kantinemenuen

kan på papiret, skal det være
brugbart, engagere brugerne og
motivere dem til deres dagligdags
opgaver. Ved at gøre livet lettere

Gør din virksomheds intranet til et sted, hvor dine medarbejdere vil synes om at komme hver dag.
Giv dem den information, der skal til, for at spare tid. Uanset om det er et medarbejderkartotek,
org. diagram, telefonbog eller noget så enkelt som dagens menu i kantinen eller brugbar viden,
vil det ikke bare gøre dine medarbejdere mere produktive, men også forøge glæden af det nye
intranet.

Muliggør effektivt teamwork

for designere, gør Kentico det
også muligt at skabe et intranet
med høje designværdier og unik
brugervenlighed.
Da Kentico lancerede et
dedikeret intranetsystem,

Med Workgroups, kan alle
medarbejdere etablere et
område af intranettet til
at arbejde i, invitere andre
medelmmer, dele idéer
igennem blogs, fora, nyheder
og projekt opgaver. Med
Workgroups får teamwork
en helt ny dimension.

skabte Kentico et system der
understøtter teamwork og
forretningsprocesser.
Vi er sikre på, at
kombinationen af fleksibilitet,
brugervenlighed og stærke
intranetfunktioner vil gøre Kentico
til en virkelig seriøs spiller på
intranetmarkedet.

”

Jonathan Allenby,
Technical Director,

Opret et dashbord med key performance-indikatorer med opdaterede tal
fra dit ERP-system
Et intranet er det perfekte sted at vise, hvordan en afdeling, et team eller en medarbejder
performer. Du kan let samle data fra f.eks. dit ERP-system og oprette et dashboard, der giver dig
øjeblikkelig adgang til et overblik over virksomhedens resultater.

Kontroler dit intranet - selv med mange sprogvarianter
Med Kentico Intranet Solution kan du let versionalisere dit indhold til lige så mange sprog, som din
virksomhed bruger. Du kan oversætte dokumenter, sider, nyheder, blogs osv.

Lime media limited,
United Kingdom
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Tilpas design og struktur på dit intranet
Kentico Intranet Solution leveres med en række farvetemaer, som du kan anvende - eller du kan
vælge dit helt eget. Du har fuld kontrol over navigation og strukturen på dit intranet.

Besøg os på:

www.kentico.com/hostedtrial
og få dit eget testwebsite allerede
i dag!

Kontakt:
Website: http://www.kentico.com
E-mail: sales@kentico.com
Phone (U.S.): +1 (866) 328-8998
Phone (UK): +44-(0)118-324-6000

Klar til E-learning
Eftersom Kentico Intranet Solution understøtter alle typer medier, kan du let publicere dit
undervisningsmateriale - uanset om det er et word-dokument, PDF, PowerPoint eller endda video
eller audio-optagelser. Du sparer ikke bare på print, men sikrer også at din virksomheds know-how
er let tilgængelig for dem, som må og skal have adgang til denne viden - og altid nyeste version.

Kentico & SharePoint - Brug det bedste fra begge
produkter

Phone (Intl.): +420-511-180-920

Eller:
Little Green Orange Aps
Website: http://www.lgo.dk

Kentico CMS er et Content Management System (CMS), som gør det muligt at styre dit intranet, og
som let kan udbygges med flere funktioner - enten igennem de indbyggede moduler eller med egen
udviklet kode. SharePoint er udviklet til at organisere din virksomheds filer. Hvis du allerede bruger
SharePoint, men ikke finder SharePoint fleksibelt nok til brug på dit intranet, kan du bruge Kenticos
SharePoint plug-in og derved let få adgang til de data, som ligger i dit SharePoint på Intranettet.

E-mail: salg@lgo.dk
Phone (DK): +45 60 14 30 36

Nyd intranettets uendelige muligheder
Med Kentico Intranet Solution kan du let anvende dit intranet i hele din virksomhed og endda
sammen med dine forretningspartnere. Der er ingen begrænsninger for hvordan, hvor og hvem.

Nøglefunktioner
•
•
•
•
•
•
•

•

Fleksibel platform til din virksomheds
intranet og til at holde styr på indhold inkl. sider, dokumenter og mediefiler
Fleksibel sitestruktur
Fuldt tilpasset design og navigation
Afdelingssites med adgangskontrol
Workgroups til brug i teamwork med
forum, wiki, dokument biblioteker, projektog opgavestyring
Fuld tekstsøgning på både sider og
dokumenter, som er uploadet til intranettet
Dokumentbiblioteket er problemfrit
integreret med Microsoft Office igennem
WebDAV (åbner og gemmer dokumenter
direkte i browseren)
Styring af dokumentets livscyklus inkl.
versionering, workflow og tilladelser.

•
•
•
•
•
•
•
•

Medarbejderoversigt
Nyheder, blog, forum og kalender
Tilpasset workflow med versionering og
e-mail beskeder
Let at oprette egne lister med tilpassede
felter
Styring af indhold på flere sprog
Styring af tilladelser til at se og redigere
indhold på intranet
Integration med WebDav Browse mode
Og mange andre avancerede CMS-systmer,
sociale netværk og samarbejdsfunktioner,
som findes i Kentico CMS platform.

Hvem anvender Kentico CMS
Kentico CMS anvendes på mere end 12.000 sites i 84 lande. Her er nogle af vores kunder:

