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KEY FEATURES

IN APP
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100% skræddersyet
Tilføj jeres eget logo, navn, grafik og
features. Bestem selv, hvordan I vil
distribuere (App Store, e-mail eller en intern
MDM).

Engagér brugerne
Gør indhold tilgængeligt på en simpel og letforståelig måde. Gør brug af pushnotifikationer for at få øjeblikkeligt
engagement fra brugere.

Filtrer målgrupper
Målret opslag til alle brugere eller til
individuelle grupper – så opslag altid er
relevante og brugbare.

Sikkerhed
Ingen integration med sociale medier eller
opkoblinger til udenlandske databaser. Alt
indhold holdes i virksomheden og hos
medarbejderen.

Altid tilgængelig
Uanset om du er off- eller online, så har du
altid adgang til dine data.

Alle platforme

LIGE VED HÅNDEN, OGSÅ NÅR DU ER OFFLINE...
Intern kommunikation er mere end bare envejskommunikation. Det handler om at
fastholde sine medarbejdere, at få organisationen tættere på dem, og at
medarbejderne føler sig som en del af virksomheden.
En succesfuld intern kommunikation skaber tryghed og trivsel hos medarbejderne
og sikrer, at alle – på tværs af position og funktion – arbejder effektivt og ud fra de
samme strategiske pejlemærker. Effektiv intern kommunikation er afgørende for et
stærkt image og omdømme – og kan måles direkte på bundlinjen.

IN:APP er tilgængelig på iOS, Android og
web. Tilgå IN:APP fra kontoret, hjemme
eller på ferien.

Mange virksomheder kæmper med at engagere deres ansatte, når det gælder
interne nyheder. Ofte læses nyheder ikke til ende, engagement og tilbagemeldinger
fra medarbejdere er lave, og måske ryger mailen endda direkte i papirkurven.

Kontakt

Kommunikationen på arbejdspladsen er ikke fulgt med digitaliseringen, og den
livsstil medarbejderne har i dag. Intranettet er forældet, og den digitale
transformation er nu nået til den interne kommunikation.

+45 33 38 56 80
ole.norgaard@mslgroup.com
http://mslgroup.dk
Landemærket 10, 2 sal
1119 København K

Derfor præsenterer MSLGROUP IN:APP, der gør intranettet og interne
nyhedsmails overflødige. Med IN:APP bliver intern kommunikation nem, sjov og
engagerende – virksomheden informerer og medarbejderne interagerer – i ét
community.

