Base

User Experience

Er du også overvældet af den daglige informationsmængde, der kommer
fra et utal af kilder? Mangler du overblik over, hvad der er vigtigt?
Filtrering af information og et struktureret overblik over de data, der er relevante for dig og dit
team, er centralt for en god brugeroplevelse og en produktiv hverdag.
Microbizz giver dig mulighed for at tilpasse din startside til dine ønsker. Du kontrollerer indholdet, og du kan filtrere
dine data fra relevante moduler, f.eks. opgaver, kunder, brugere, planlægning eller udstyr. Og helt uden kodning kan du
præsentere relevante data som tekst eller grafer eller endda på et kort, så du kan se nøjagtig den information, der er
relevant for dig.
Du kan bygge både private og globale startsider og dele dem med andre brugere og teams. Der er ubegrænsede muligheder
for at tilpasse din startside, og funktionen af den kan derfor variere – det et dig, der bestemmer. Du kan endda vælge at bruge
startsiden som en intranetfunktion og dele interne nyheder i virksomheden, fx om nye medarbejdere, fødselsdage, nye
kontrakter eller nye kunder, som så vil fremgå af dine kollegers eller dine teams’ startsider.

Funktionalitet:
• Filtrer dine data (opret søgninger baseret på
definerede parametre) og vis information, der er
relevant for den enkelte bruger
• Byg dit filter direkte på startsiden i stedet for at
hoppe frem og tilbage mellem moduler
• Inkluder team- og rolleinformation i dine filtre for
at give overblik til enhver bruger på dine generelle
sider, og for at virksomheden arbejder på en ensartet
måde i forskellige afdelinger

• Med GPS-funktionen “on-location” kan du se dagens
planer og opgaver på en lokation, se om der er
fremgang, se om de har været besøgt eller om de
mangler besøg
• Med on-location kan du se den geografiske lokation
på dine objekter (brugere, udstyr, opgaver)
• Opret interne nyheder og angiv hvem der kan se
dem, når de logger ind i Microbizz
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Eksempel på en Microbizzstartside der viser specifikke påmindelser og opgaver til den enkelte bruger

Fordele
Optimal brugeroplevelse
Med mulighed for at filtrere relevant information får du en optimal brugeroplevelse for dig og
dit team.

Øget produktivitet
Ved at have relevant information og data ved hånden, der omfatter relevante påmindelser og statusoversigter, øges produktiviteten.

Styring af kommunikationsflowet
Med filtrering af information sikres det, at relevant information præsenteres til de rette personer i
din organisation, og det styrker kommunikationen.

Bedre opgave- og projektstyring
En klar statusoversigt for opgaver og projekter på din startside styrker effektiviteten af din samlede
opgave- og projektstyring.

For mere information kontakt venligst:
Ventu A/S
info@microbizz.dk
+45 7023 5323

www.microbizz.dk

Besøg vores vidensbase i Micropedia og
find detaljeret information og dokumentation
på funktionalitet og
anvendelse af Microbizz
moduler: LINK
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