
Extranät/Intranät



Ni har även möjlighet att lägga till flera personer inom företaget som administratörer  

av appen, vilket möjliggör snabbare respons vid exempelvis akuta frågor, men även  

ett mer flexibelt arbetssätt. Dem flesta anställda inom ditt företag skulle förmodligen  

säga att kommunikation är en utav de viktigaste aspekterna inom koncernen. Att ha  

en intranät-app öppnar upp för tydlighet och förbättrad struktur inom företaget,  

samtidigt som det tillåter en mängd olika funktioner skapade för att underlätta det  

dagliga arbetet för alla anställda.

En intranät-app ger er möjlighet att nå ut till anställda på ett snabbt och tydligt sätt,  

även till dem som inte jobbar vid en dator eller tillfällig extrapersonal. I plattformen  

uppdaterar och hanterar ni effektivt och lätt all information gällande ert företag och  

det publiceras direkt i appen till er önskade målgrupp. 



GDPR by design

Hög säkerhet och flexibilitet med GDPR by design.  
Fokus har lagts på dataskydd så att användare  
känner sig trygga att lämna ut sina personuppgifter, 
med policys och krav på medgivande är användaren 
informerad hur sina personuppgifter hanteras. 

Pushnotiser

Ger möjlighet att skicka rich push-meddelanden till 
användarna från appens CMS. Rich push innehåller fler 
funktioner än traditionell push som fler tecken, bilder och 
länkar m.m. Meddelanden kan schemaläggas, sättas 
upp för prenumerationer och hanteras specifikt för olika 
målgrupper och användare.

Teknik

Plattform. Cyan 2.0; Native iOS app för iPhone; Native 
Android app för Android; Webverktyg online för CMS; 
Native Cyan rich push; SMS för lösenordhantering

Statistik

Ni får tillgång till statistik runt hur appen används,  
vilket innehåll som används mest, antal nedladdningar, 
användare samt annan relevant statistik kopplad till 
funktioner. Statistiken visas I appens CMS-system 
beroende på behörighet.



Content Manager i Cyan CMS

CMS-användare

Enheter

Appanvändare, behörigheter och hantering av data

Innehåll i appmoduler som nyheter, event och policys 

Skicka rich text pushnotiser med bilder och text

Statistik över användning

Svara på frågor från Handbok/FAQ-modul 

 

Tilläggsfunktioner 

Avdelningsadmin (valbart) kan hantera användare,  
innehåll och aviseringar till avdelningen

Erbjudanden 

Formulär 

Länksamlingar 

Checklistor



Kontakter

Nyhetsflöde

Evenemang



Hantera appen: Hur funkar det?

Uppdatera och  

hantera ert innehåll

I plattformen uppdaterar och 
hanterar ni effektivt och enkelt all 
information gällande ert företag. 

I plattformen hanterar ni 
innehållet i er intranätapp. 

Planera  

och publicera

Publicera direkt i appen till er 
önskade målgrupp. Lägg till flera 

administratörer för ett mer 
flexibelt arbetssätt och enklare 

kommunikation.

Använd  

och avnjut

Publicerat och klart! All 
information samlad på ett och 
samma ställe underlättar det 

dagliga arbetet för er själva och 
alla anställda. 



Appens standardfunktioner

Kontakter

Kontaktvyn är uppdelad i personer och enheter. I 
kontakthanteringen väljer man hur kontaktflödet  
skall se ut och lägger till externa kontakter vid behov. 
Enheter visas med en egen sida. Kontakter omfattar 
både enheter och användare samt externa.

Mina sidor

App-användare har tillgång till egen modul med mina 
sidor som innehåller sparat innehåll, inlösta erbjudanden, 
GDPR inställningar, Push inställningar samt 
prenumerationer och profilinformation m.m.

Information, policy och handbok

FAQ med frågor och svar men även som en 
informationsdatabas, handbok eller PDF 
dokumentsamling. Användaren  kan ställa en fråga 
vilken besvaras privat eller publikt genom CMS 
verktyget. Sociala funktioner kan slås på och av för likes 
och kommentarer.

Sökfunktion

Sök i enskilda vyer eller sök i hela appen, användaren 
kan även spara sökresultat på  mina sidor, sökning 
kan utföras i var enskild modul eller under verktyg 
genom att söka i hela appen. Innehåll kan taggas  
så att sökningen utöver rubrik även söker på taggar.

Erbjudanden och medlemskort

Stor vikt har lagts på dataskydd och att användaren 
skall vara trygg med att eventuella personuppgifter 
hanteras enligt uppsatta regler av GDPR. Tydlighet i 
policys och krav på  medgivande vid uppdateringar 
säkerställer att användaren är informerad.

Pushnotiser

Ger möjlighet att skicka rich push meddelanden till 
användarna från appens CMS. Rich push innehåller  
fler funktioner än traditionell push. Meddelanden kan 
schemaläggas, sättas upp för prenumerationer och 
hanteras specifikt för olika målgrupper och användare.

Nyhetsflöde

I mediamodulen skapar man poster och förmedlar 
information till användare, de har även chansen  
att interagera genom kommentarer och likes.  
Publicering sker med eller utan tidsinställning och 
sociala funktioner kan aktiveras och avaktiveras.

Event och möten

Eventmodulen används för att förmedla händelser, 
dessa kan kopplas till enheter eller vara helt 
fristående. Användare kan tillåtas att delta och 
checka in på events liksom ge feedback med sociala 
funktioner. Incheckning kan knytas till geografisk 
position för övningar där man vill samla deltagare på 
en fysisk plats.



Snabbt och smidigt

Inga managementprocesser – bara snabbaste 
vägen från A till ppen ni behöver.

Fasta, schyssta priser 

Tydlig och transparent prissättning på både 
appar och tilläggstjänster, utan obehagliga 
överraskningar på fakturan.

Förstklassig support :) 

Något ni undrar eller behöver hjälp med?  
Inga problem, vi finns alltid där för både  
er och er app.

Vår process

Slipp teknisk skuld

Vi sköter tekniken så att ni kan fokusera på 
innehållet. Även efter publicering ser vi till att er 
app alltid är funktionell och up to date med de 
senaste operativsystemsuppdateringarna.
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