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Met digitale tools voor social intranet en kennisbank stimuleert i-Concept al jaren de interne
communicatie en het kennismanagement van middelgrote organisaties. Minder bekend is de
groeiende expertise op het gebied van tools voor productiviteit, denk aan project- en
dossiermanagement, urenregistratie en management dashboards. In deze nieuwsbrief wordt
deze specialisatie verder belicht met pakkende en gedetailleerde praktijkcases.

Case: Technisch installatiebedrijf kiest voor social Intranet met
kennisbank en mobile app
Dit is weer één van de verhalen uit de praktijk waarmee we oriënterende intranet teams een
kijkje in de keuken bieden bij zowel leverancier als klant. In deze case krijgen 300+
medewerkers van een technisch installatiebedrijf een social intranet met kennisbank voor
desktop en smartphone. Dat laatste was een must omdat een groot deel van de
medewerkers geen eigen computerwerkplek heeft.

Case: Raadgevend ingenieursbureau zet social intranet met
kennisbank en mobile app in
In deze praktijkcase beschrijven we hoe een raadgevend ingenieursbureau met veel
mobiele werkers onze digitale tools inclusief de teamwork app gebruikt om de kennisdeling,
communicatie en productiviteit te verbeteren. In een zeer kort tijdsbestek werden alle
applicaties op een dedicated server geïmplementeerd en op maat in de huisstijl
geconfigureerd en aangeboden aan de gebruikers.

Intranet en mobile app voor museumpersoneel
Voor alle kantoormedewerkers, winkelbediening, rondleiders en
vrijwilligers van het Haagse Museon mocht i-Concept een sociaal intranet
met mobile app ontwikkelen. De uitdaging: elke groep betrekken, binden
en boeien met content en tools op maat.

Innovation day 2019 event website
Eens in de twee jaar organiseert Altran het populaire Innovation Day
evenement met interessante sprekers uit de R&D wereld en een
enthousiast publiek bestaande uit onder meer CEO's en CTO's uit diverse
technische bedrijfssectoren. In samenwerking met de marketingafdeling
realiseerde i-Concept in enkele dagen tijd een website ter promotie vooraf
en ter facilitering van alle logistieke zaken tijdens en na het evenement.

Apps voor verplichte scholing
Met een eigen app voor cursussen en trainingen kunnen werkgevers op
efficiënte, effectieve en leuke manier voldoen aan de scholingsplicht die
geldt voor alle Nederlandse werkgevers sinds de invoering van de Wet
Werk en Zekerheid (WWZ) in juli 2015. Dit betreft personeel uit alle
sectoren en dus niet alleen zorg, onderwijs, horeca, transport en zakelijke
dienstverlening. Geen of onvoldoende scholing aanbieden kan kostbare
gevolgen hebben.

Praktijkverhalen social intranet implementaties
In deze reeks verhalen uit de praktijk nemen we verkennende intranet
project teams mee in een realistische reis van oriëntatie,
leveranciersselectie, intranet implementatie en lancering. Diverse
sectoren als zorg en techniek komen aan bod met basisfunctionaliteit en
maatwerk web apps zoals kennisbank en workflows.

E-mail campagnes succesvoller ondanks of dankzij AVG
Volgens DDMA onderzoek hebben bedrijven sinds de invoering van de
AVG gemiddeld twintig procent minder e-mailcampagnes verstuurd.
Ondanks de AVG blijven de gemiddelde open ratio’s gelijk met zelfs licht
gestegen ratio's voor click-thru en conversie.

Over i-Concept
i-Concept is de solide en kundige partner bij uw internet- en softwareplannen. Door ons R&D
beleid gericht op de modernste software voor portal, CMS, intranet, CRM en e-learning en
vanwege ons scherpe oog voor prijs en kwaliteit onderhouden wij duurzame klantrelaties
met onderwijs, zorg, overheid en bedrijfsleven.
i-Concept startte in 1997 als spin-off van de Europese modemfabrikant en BBS pionier
Bausch Datacom. De oprichters waren achter de schermen betrokken bij diverse
baanbrekende vernieuwingen zoals telebankieren, de eerste online belastingaangifte, de
eerste jobsite Intermediair en de eerste e-learning toepassingen van LOI.
Daadkrachtige directies en marketing managers met digitale transformatie op hun agenda
halen optimaal rendement door de ervaring en deskundigheid van ons team,
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