The Connected Workforce
Connect. Share. Inspire.

Din personal genomgår en kulturrevolution. Det är stor skillnad
på sättet de arbetar nu jämfört med för fem år sedan. Och
morgondagens personal kommer att utvecklas ännu mera.
I och med att demografi, tekniska lösningar och sociala normer är
under förändring förändras även hur människor arbetar, snabbare
än någonsin. För att kunna konkurrera idag krävs personal som är
produktiv, uppkopplad och inspirerad.

se.insight.com

Ger din personal kraft
att arbeta smartare

Företagsutmaningar

Vår lösning

Hur verksamheter planerar, skapar och följer arbete genomgår

Med hjälp av Insights lösningar för moderna arbetsplatser kan du

grundläggande förändringar.

göra det möjligt för dina anställda att arbeta smartare, snabbare

Även de anställdas förväntningar förändras, där nästa generation

och effektivare.

anställda förväntar sig flexiblare arbetssätt med teknik som gör

Familjära appar för produktivitet gör vardagsuppgifter enklare.

att de kan hålla kontakten och samarbeta med både kollegor och

Med rätt verktyg kan dina anställda förbli produktiva även när de

kunder.

inte är på kontoret och dom kan sköta allt från att skapa diagram

Många rörliga delar måste tas i beaktande, som att dela arbete

och presentationer till e-postmeddelanden och kalkylblad.

över olika plattformar, garantera säker hantering av känslig data

Med hjälp av integrerade mobila plattformer får varje anställd

och att koppla upp en utspridd personalstyrka.

tillgång till att på ett säkert sätt och på flera enheter kunna

Att göra denna moderna arbetsplats begriplig och se till att hålla

arbeta oavsett var de befinner sig.

personalen engagerad samtidigt som verksamheten drar nytta

Precis som era kunder är även er arbetskraft global. Lättanvända

av nya möjligheter kan vara en utmaning med en krympande

verktyg för att samarbeta gör det enkelt för era anställda att

budget för tekniska lösningar.

arbeta tillsammans på nya smidiga sätt och på så vis bygga
relationer.
Som den enda källan för alla era it-behov får vi de senaste
lösningarna och tjänsterna för en modern arbetsplats att passa
era kunder, anställda och era verksamhetsmål.

Insight services
Planning services

Build services

Managed services

•• Insight Discovery Workshops är en stabil

•• Våra speialist-team hjälper dig att

•• För att se till att era anställda förblir

grund för övergången till en modern

realisera målen för din moderna

effektiva under övergångsperioden

arbetsplats.

arbetsplats genom att utveckla,

tillhandahåller vi fortgående förvaltning

konfigurera och/eller migrera tekniska

och optimerar era nya lösningar för en

lösningar för att hjälpa er att lyckas.

modern arbetsplats.

•• Vi utvärderar, utformar och skapar en
handlingsplan för era verksamhetsmål.
•• Denna helhetssyn gör det möjligt för er

•• Med en säker grund för din moderna

•• Regelbundna hälsokontroller samt

verksamhet och era anställda att på ett

arbetsplats, kommer din organisation

tjänster för utbildning och support

framgångsrikt sätt ta till sig och uppnå

att fungera snabbare med rätt

garanterar att ni får ut det mesta av era

mer i denna digitala värld.

handlingsplaner och strategier för att

lösningar för en modern arbetsplats.

öka operativ excellens och driva framtida
tillväxt.

Kontakta er Insight Account Manager för mer information.
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