
Får du nok ud af dit intranet?

NGAGE 

Vi er et dansk konsulenthus som er experter i intranet og den digitale
arbejdsplads. NGAGE er skabt med en motivation om at lave engagerende
løsninger og lærerige projekter, som skaber værdi for alle involverede. 

Intranet 
Analyse

Global Intranet erfaring

Vores konsulenter har over 10 års erfaring med Intranet på SharePoint og 
har implementeret intranet til private og offentlige organisationer, i det 

meste af verden. Så vi ved, hvad der kendetegner et godt intranet! 

Et Intranet skal udvikle sig!

Ofte går intranet i stå og følger ikke med organisationens og den teknologiske
udvikling. Brugere og redaktører mister interessen og søger nye mere 
opdaterede platforme. Det kan skyldes forældet indhold eller funktioner, samt
manglende oprydning og tilpasning til organiationsændringer.

Hvordan kan jeres intranet forbedres?

Vi laver en analyse af hvilke områder af intranettet der er forsømte, hvilke
moduler og funktioner som kan optimeres, samt om struktur, design og

Informationsarktitektur er tidssvarende. Baseret på analysen og best 
practice anbefaler og inspirerer til hvordan jeres intranet kan få nyt liv. 
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Hvad omfatter analysen? 

I kan vælge et par fokusområder, men vi analyserer altid: 

✓ Forside indhold
✓ Personalisering 
✓ Navigationsstruktur
✓ Sociale muligheder

✓ Nyheder 
✓ Anvendelses statistik 
✓ Kendte Performance 

udfordringer

✓ Forsømt indhold 
✓ Afdelingssider 
✓ Site arkitektur*
✓ Search*

Hvordan gør vi? 

Indledende møde
Vi taler om jeres intranet historik, formål og anvendelse. I kan udpege et par 

fokus områder for analysen. Derudover aftales adgange om resterende forløb. 

Analyse
Vi gennemgår analysepunkterne, indsamler statestik og analyserer de aftalte 

fokus områder. Vi udarbejder powerpoint med indsamlede data, anbefalinger, 
samt inspiration fra andre løsninger til forbedringer eller nye funktioner. 

Analyse og inspirationsmøde
Præsentationsmøde hvor vi genenmgår analysen, anbefalinger og inspirere til 
nyt at jeres intranet får nyt liv. Intranet styregruppen kan med fordel deltage. 

* Kræver administrative rettigheder

Tid og Økonomi 

Jeres Forventet tidsforbrug er en time til indledende møde og to til 
præsentationsmødet. 
Analysen har en værdi af 10.000 kr. Leveres gratis i November og December. 

tel:21201134

