
Het verslag van de jaarlijkse intranet designwedstrijd biedt elke keer weer
inzicht in nieuwe interessante ontwikkelingen. Deze samenvatting met
geleerde lessen, trends en tips is onmisbaar voor oriënterende
intranetteams. 

 

Voor de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken ontwikkelde i-
Concept een maatwerk app voor iPhone en Android smartphones.
Download de app gratis en doorloop de checklist met afbeeldingen,
vragen en tips. Op basis van je antwoorden kan je een vrijblijvend
adviesrapport ontvangen.

 

Directies en IT managers worden deze dagen nogal uitgedaagd. Hoe bied
je veilige en betaalbare software en communicatietools aan medewerkers
die steeds hogere verwachtingen hebben en in hun dagelijkse praktijk
steeds afhankelijker worden van mobiele apparaten zoals tablets en
smartphones?

 

WordPress is één van de meest gebruikte open source content
managementsystemen voor websites. Het lijkt daarom logisch om
WordPress ook te overwegen bij de ontwikkeling van een sociaal intranet.
De organisaties die ooit de keuze maakten voor WordPress als
intranetoplossing kwamen daar al snel op terug. In dit artikel leest u
waarom en wat de valkuilen zijn.
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Sociaal intranet, kennismanagement, e-learning en mobile apps zijn typisch thema's waarbij
de belangen van afdelingen ICT, kwaliteit, opleiding en marketing elkaar overlappen en dat
kan nog wel eens schuren. i-Concept spreekt de taal van die verschillende afdelingen. Dat
hebben we geleerd in de afgelopen 22 jaar tijdens de vele projecten voor organisaties van
klein tot multinational. Door die ervaring zijn wij in staat om resultaat te leveren in kort
tijdsbestek en binnen budget. Dat bewijzen we graag met de nieuwe cases beschreven in
deze nieuwsbrief. Behalve ervaring is onze grote kracht het low-code platform PortalCMS.
Daardoor kunnen we tijdens de ontwikkelfase voortschrijdend inzicht benutten zonder dat
het tot extra kosten leidt.

De 10 beste intranets van 2019

Stop inbraak app voor iPhone en Android

Teamwork App als veiliger alternatief voor Enterprise Mobility
Management

WordPress is niet de oplossing voor een Sociaal Intranet
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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.

 

Declaratie-apps waren aanvankelijk alleen voor grote bedrijven
weggelegd, maar door laagdrempelige cloudapplicaties wordt het ook
steeds meer gebruikt door het midden- en kleinbedrijf. Tussen 2017 en
2025 verwacht men voor dit soort apps in het MKB jaarlijks ruim 14
procent groei tot een totale investering van meer dan 1,3 miljard euro in
2025.

 

Door ellenlange discussies en gesteggel over gewenste functionaliteiten
verzanden veel intranetprojecten al tijdens de oriëntatiefase. Lees verder
als je wilt weten hoe het ook sneller en efficiënter kan zonder concessies
te doen aan flexibele groeimogelijkheden.

 
 

 

 

 

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.
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Praktijkverhalen social intranet implementaties

Declaratie-apps dringen door in het MKB

Sociaal intranet met app binnen een week online?
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