
Få et komplet SharePoint intranet  
på kun to dage
En stærk platform til kommunikation, vidensdeling og samarbejde 
er central for produktivitet og trivsel. Med timengo’s SharePoint In-
tranet får du, på kun 48 timer, en cloud baseret platform, der samler 
nødvendige værktøjer og viden på tværs af virksomheden.

Det får du
• Visuelt tilpasset intranet, farver, logo, top/footer

• Forside, konfigureret som hub og “homesite”

• Nyhedsside, hvor alle kan oprette nyheder

• 4 x afdeling/område/funktions-sider m. nyheder, 

links, arrangementer og medarbejderoversigt

• Uddannelsesside med Microsoft Learning Path-

ways (MS træning videoer på engelsk) 

• Side og skabelon til Personalehåndbog 

• Eksempelindhold på relevante sider

• Læserettigheder for alle, redaktørgruppe for 

fuld kontrol og afdeling/område/funktions sites 

med individuelle rettigheder.

• Script til oprettelse af fødselsdagskalender

*Bemærk: Ændringsønsker og udvidet funktionalitet  
faktureres på medgået tid.

Plan, design, Konfig.  
og implementering 50.000,-

Drift service  Efter tilbud
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* Alle priser ex. moms. Forudsætning M365 E3/E5

Moderne intranet – enkelt og hurtigt
Det moderne intranet er mere end blot en kommunikationsplatform 
hvor vi deler fødselsdage og menuen i kantinen – det er indgangen til 
den digitale arbejdsplads, en platform hvor der både kommunikeres, 
samarbejdes og hvor der er adgang til de digitale værktøjer medar-
bejderen har brug for.

timengo’s intranet løsning baserer sig på standard funktionalitet i 
SharePoint og Office 365 og uden dyre 3. parts løsninger. Det gør det 
enkelt, hurtigt og billigt at komme i gang. Udfra erfaringer hos vores 
kunder, har vi udviklet en proces og standardkonfiguration, hvor du 
på kun 2 dage, får et komplet intranet du kan fylde indhold i.

DAG 1 – PLAN OG BYG
• Vi kigger på struktur – muligheder og begrænsninger.
• Tilpasser generel header og upload af relevante logo’er i Office 365.
• Tilpasning af udrulnings-script (farver, sprog, firmanavn m.m.)
• Udrulning af intranet.

DAG 2 – UDDANNELSE
• Gennemgang af Intranettet for redaktører.
• Uddannelse i oprettelse og tilpasning af forsider, undersider,  

nyheder, arrangementer, dokumenter, links og andet relevant. 

DRIFT SERVICE
Service på teknisk drift og vedligeholdelse af den nye intranet- 
platform (tilkøb).

-

Intranet 
Aldrig har kommunikation og samarbejde været lettere


