MOBILAPPEN
som är skräddarsydd

för kriskommunikation


Krisinformation
direkt i mobilen
Nå alla medarbetare
oavsett var de är.


Snabb implementering
Börja jobba i de välbekanta
programmen på några timmar

SÅ NÅR DU ALLA
MEDARBETARE
UNDER KRISEN

Erbjudande
från

:
0
0
0
5
1

02

HANTERA NÄRVARO

01

Medarbetarna ,kan snabbt och enkelt meddela var de
befinner sig, om de jobbar hemma, på kontoret eller
om de är på uppdrag.

02

SAMLAD INFORMATION
Ansvariga gör det möjligt för de olika grupperna
av medarbetare att alltid få den senaste korrekta
informationen direkt i mobilen.

Erbjudande
från

:
0
0
0
5
1

...
HANTERA ORGANISATIONENS
KRISINFORMATION EFFEKTIVT I
ETT GRÄNSSNITT SOM DE FLESTA
KÄNNER IGEN.

STÖTTA DINA MEDARBETARE
UNDER KRISTIDER

Precio Fishbone
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03

SNABB IMPLEMENTERING
För att förenkla både den tekniska och organisatoriska
implementeringen har vi förenklat allt från gränssnitt
till teknik.

04

ANVÄNDARNA KÄNNER TILL VERKTYGET
Appen körs i Microsofts Teams eller i mobilen
som en PowerApp, välbekanta vertyg för de flesta
organisationer.

I kriser är det a och o att snabbt och enkelt
kunna nå ut med rätt information till rätt
personer vid rätt tillfälle, oavsett var de
befinner sig.
Därför har Precio Fishbone tagit fram en
skräddarsydd plattform för att håll kontakten
och hålla sig uppdaterad under kristider.
Vårt sätt att arbeta och kommunicera har den senaste tiden förändrats dramatiskt.
Distansarbete har idag blivit
vardag för många vilket gjort att
många organisationer plötsligt
står inför stora helty nya utmaningar. En av dessa är att kunna
fortsätta planera för allt som behöver göras och att kunna kommunicera inom avdelningar och
arbetsgrupper.

Rätt stöd till alla
Med appen kan din organisation
hålla sig uppdaterad med var
medarbetarna befinner sig, ansvariga kan snabbt och enkelt ge
de som behöver rätt stöd.
Genom det intuitiva och specialanpassade mobilgränssnittet kan
medarbetarna meddela var de
befinner sig, ta del av de senaste
uppdateringarna, och få svar på
de vanligaste frågorna.
Ansvariga hanterar alla grupper och kommunikation genom
Microsoft Teams, oavsett om det
gäller att hantera frånvaro och
närvaro eller svara på frågor.

Med hjälp av den inbyggda rapportfunktionen får du snabbt en
överblick och kan effektivt planera
kommunikationen.



Snabb implementering
För att kunna rulla ut snabbt och
effektivt har vi hållt funktionerna
till de nödvändigaste. Det intuitiva
gränssnittet gör att applikationen
snabbt kan rullas ut i alla typer av
organisationer.
Appen bygger på befintlig teknik
i Microsofts PowerApps, så efter
bara några timmar är ni redo för
att kunna stötta era medarbetare.



Kontakta oss så berättar vi mer
om hur vi kan hjälpa just er organisation att effektivisera er
kriskommunikation.

PER LJUNGBERG
Försäljningschef
+46762302230
per.ljungberg@preciofishbone.se
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Sveriges ledande specialist på lösningar
baserade på SharePoint och Office 365. Vi
har 15 års erfarenhet av SharePoint och
har hjälpt över 1000 organisationer med
lösningar baserade på SharePoint och
Office 365.
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