
ProponoPluss
Brukervennlig arbeidsflate for alle ansatte!
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Organisasjon og ansatte
Med importfunksjon i 
ProponoPluss blir 
organisasjonsenheter, roller 
og ansatte vedlikeholdt 
automatisk. Ansatte knyttes 
til én eller flere avdelinger 
og kan innha én eller flere 
roller. Alle enheter har sin 
egen avdelingsside som gir 
god oversikt over enhetens 
aktiviteter og ressurser. 
Ansatteoversikten gir rask 
tilgang til kontaktinfor
masjon for alle ansatte og 
er enkel å søke og filtrere.

App’er
Arbeidsflatene bygges opp 
av app’er (små 
programsnutter), f.eks. 
driftsmeldinger, prioriterte 
nyheter, avdelingsnyheter, 
kalenderhendelser og 

blogginnlegg. Dette gjør 
arbeidsflaten skreddersydd, 
oversiktlig og informativ. 
Utvalget av app’er er stort og 
vil øke etter hvert som behov 
dukker opp. ProponoPluss 
er åpent, slik at utvikling av 
app’er kan utføres av egne 
ressurser eller 3. part, 
uavhengig av leverandøren.

Skreddersydd og personlig
Med egne snarveier, 
personlig meldingsboks og 
nyheter tilpasset arbeidsfelt 
og interesser, vil Propono
Pluss oppleves skreddersydd 
for alle enkelte ansatte.

Enkel og brukervennlig 
navigasjon
Den mest brukte funksjon
aliteten (toppmeny og 
venstrespalte) vil følge 

brukeren uansett hvor han 
navigerer. Slik er det alltid 
kort vei til oppgaveløsningen.

Samhandling
Det er enkelt å dele 
dokumenter og bilder med 
organisasjonsenheter eller 
samhandlingsrom. 
Dokumenter kan deles i 
skybaserte tjenester som 
OneDrive, eller 
dokumentsystemer som 
SharePoint.

Lav terskel for å delta
Det er ikke nødvendig med 
kunnskaper i webpublisering 
for å legge ut nyheter eller 
blogginnlegg i 
ProponoPluss, alle kan 
delta! Slik oppnår du et 
levende og aktivt intranett 
for dine ansatte.

Gi alle ansatte en brukervennlig, nyttig og engasjerende 
arbeidsflate med intranettløsningen ProponoPluss! Alle 
ansatte får informasjon samtidig som intranettet 
skaper engasjement og tilrettelegger for samhandling.
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Forsiden i ProponoPluss = den ansattes arbeidsflate

Kontakt oss for 
mer informasjon
Helge Ruud
helge.ruud@prokom.no 
917 21 331

Bjørn Christian Skau
bjorn.skau@prokom.no 
905 00 711

www.prokom.no


