
The User Experience
It’s all about



Det rette intranet forenkler samarbejdet 
og skaber engagement og delagtighed hos 
dem, som anvender det. Precio Fishbone 
præsenterer Omnia Intranet. Et unikt 
intranet i SharePoint og Office 365 med 
innovative funktioner og nye muligheder 
for brugere, redaktører og administra
torer. Omnia Intranet viser vejen til et 
let anvendeligt intranet og gode bruger
oplevelser – The User Experience.

ET UNIKT INTRANET  … 
Et intranet baseret på Omnia Intranet 
skaber værdi for både den enkelte bruger 

og for virksomheden. Her findes alle de 
informationer, nyheder, værktøjer og 
support, for at man effektivt kan udføre 
sit daglige arbejde. Her findes også sam
arbejdsrum, kommunikationskanaler og 
fælles sociale netværk, som forener per
soner over geografiske og organisatoriske 
grænser. Omnia Intranet betyder løsnin
ger, der giver resultater i jeres virksomhed.

… BYGGET PÅ ERFARING.
I mere end 14 år har Precio Fishbone le
veret intranet til over 800 organisationer. 
Omnia Intranet bygger på velafprøvede 

processer, der tager udgangspunkt i vores 
erfaring og brugernes oplevelse. Vi ved, 
hvordan et omkostningseffektivt intranet 
fungerer, og på hvilken måde det kan ska
be resultater i jeres organisation. Denne 
viden har skabt Omnia Intranet. 

Vi ved også hvilke forventninger, der er 
til et godt intranet, og hvilke funktioner, 
som oftest indgår i Microsoft’s standard 
produkter. Der er en stor kløft, mellem 
brugerens oplevelse af standard produk
terne og forventningerne til en moderne 
digital arbejdsplads. Omnia Intranet er 
løsningen. Med vores produkt giver vi dig 
selvfølgelig alle standardfunktioner sam
men med ny og forbedret funktionalitet, 
men også unikke muligheder for fremti
dig tilpasning og udvikling, og med vores 
support undervejs i hele processen. 

TRYGHED OG EFFEKTIVITET  …
Omnia Intranet er en digital arbejds
plads, som er både effektiv og stabil. 
Her findes smarte funktioner, en 
tydelig oversigt og en moderne

 brugergrænseflade til effektivt at håndte
re indhold og kommunikation på en nem 
og overskuelig måde. Precio Fishbone 
giver dig nye muligheder for en smart, 
langsigtet administration ved hjælp af 
en professionel og tryg løsning af høj 
kvalitet. 

… OG ENKELT.
I organisationens eller virksomhedens 
interne kommunikation sættes der pris 

på enkelhed og tydelighed. Derfor skal 
intranettet og dets indhold være let 
at administrere med en klar struktur. 
Omnia Intranet gør det nemt at skabe, 
publicere og vedligeholde information. 
Her findes der færdige koncepter og 
skabeloner til for eksempel indholdssider, 
samarbejdsrum, nyheder, bannere og 
vigtige meddelelser. Desuden er det nemt 
at vedligeholde intranettet som helhed, 
inklusiv dets navigation.

Brugeroplevelsen

Oplev Omnia Intranet

REDAKTØR

ADMINISTRATOR

BRUGER

• Let oprettelse og vedligeholdelse af 
information på indholdssider.

• Let opdatering af navigation og  
informationsarkitektur.

• Færdigt koncept med målgruppe- 
styrede nyheder.

• Support til at holde informationerne 
opdateret.

• Oprettelse af bannere, som følger 
organisationens grafiske profil.

• Håndtering af indhold på flere sprog.

• Egen tilpasset startside.

• Meddelelser om ny og opdateret 
information.

• Tydelig navigation og smarte søge-
funktioner.

• Engagerende og sociale funktioner.

• Let samarbejde og informationsdeling 
med kollegaer.

• Support til at arbejde på et valgfrit sted 
og med en valgfri device.

• Intuitiv brugergrænseflade til  
administration. 

• Struktureret miljø til samarbejde.

• Responsive sidelayout til tablet og mobil.

• Ensartet corporate branding og design.

• Høj ydeevne. 

• Support og hjælp direkte i Omnia 
Intranet.

Meld dig til vores populærewebinarer/seminarer, og få endet aljeret demonstration afOmnia og dets indhold!
Få mere information og se  vores introduktionsvideoer påwww.omniaintranet.dk
Velkommen til Omnia!



Personlig løsning 

• Personaliseret startside 

• Visning af nyheder og topnyheder 

• Notifikationspanel 

• Mine websteder 

• Mine links

Navigation og søgning 

• Global navigation 

• Megamenu 

• Brødkrumme 

• Aktuel navigation, venstre navigation 

• Hurtig søgning 

• Søgefilter

Meddelelse om ny information

• Nyheder 

• Dokumenter 

• Sociale netværk 

• Planlægningskalender 

• Vigtige meddelelser 

• Opgaver

Forbedret samarbejde 

• Dokumenthåndtering 

• Oprettelse af samarbejds-/projektwebsteder ud fra færdige skabeloner 

• Aggregering af ny og opdateret information fra samarbejdsrum

• Deling og samarbejde omkring dokumenter 

Forenklet håndtering af indhold 

• Forenkle indholdshåndteringen, ”hurtig redigerings”- 
 funktion. 

• Publicere målgruppestyrede nyheder. 

• Kommentere og like nyheder,  
 artikler, indlæg osv. 

• Administrere navigationsstrukturen 

• Skabe og publicere bannere i overens- 
 stemmelse med den grafiske profil 

• Skabe, publicere og målgruppestyre  
 links, beskeder osv.

Til administratorer 

• Publicering af nye sider og information  
 ud fra færdige skabeloner 

• Grafisk design og logo 

• Responsive sidelayout 

• Forenklet administrationsgrænseflade

VELKOMMEN TIL EN  
NY OPLEVELSE! 
Omnia Intranet giver adgang til alle funk
tioner, dokumenter og samarbejdsrum, 
altid og alle vegne. På mobilen, tablet eller 
fra din bærbare computer. Omnia Intranet 
er en løsning, som er baseret på Share
Point og Office 365. Et produkt, som 
giver dig mulighed for at arbejde hvor og 
når som helst. Et intranet, som tilpasser 
sig efter brugeren – og ikke omvendt.

Her er et udvalg af værktøjer og funktioner, 
som kommer med Omnia Intranet:



FAKTA
En af nordens førende specialister i løsninger 
baseret på SharePoint og Office 365.

Vi har 16 års erfaring med SharePoint og har 
hjulpet over 800 organisationer med løsninger 
baseret på SharePoint og Office 365. 

210 ansatte med kontorer i Sverige, Canada, 
England, Vietnam og Danmark.

Microsoft Guld- og sølv partner inden for fem 
kompetenceområder.

Certificerede specialister i SharePoint og .NET 
udvikling.

Aktieselskab børsnoteret på Nasdaq OMX 
First North.

KONTAKTINFO
Eigil Mølgaard
Tlf: +45 31 52 03 13 
eigil.molgaard@preciofishbone.dk
Precio Fishbone ApS 
Lyngbyvej 2 
2100 København Ø

Omnia betyder helhed og står for oplevelsen af 
det komplette intranet. Vi har skabt funktioner 
og egenskaber, som brugere, redaktører og 
administratorer efterspørger, og på den måde 
udviklet den nye moderne digitale arbejdsplads. 

For en nærmere demonstration af indholdet er 
du hjertelig velkommen til vores webinarer og 
seminarer, som vi afholder jævnligt. 

Velkommen til Omnia Intranet by Precio Fishbone.

www.preciofishbone.dk


