
En plats för varje idé
En helhetslösning för idéhantering och innovation management
En produktsvit byggd på Office 365 med moduler för idéhantering och portföljhantering. edison365 skapar möjligheter för att både 
samla in idéer och göra en riktigt planering för att sedan gå vidare med att implementera idéerna. edison365ideas i kombination med 
Microsoft Office 365 medför att organisationen kan dra nytta av anställdas erfarenheter och insikter. I edison365 omvandlas dina bra 
idéer till affärslösningar och tjänster.

edison365ideas är en del av den prisbelönta edison365 sviten – en och samma lösning för både idéhantering och innovation 
management. Dina idéer omvandlar utvalda idéer till visuella och genomförbara planer. Med ett snyggt och engagerande 
användargränssnitt blir lösningen lätt att använda på valfri enhet och browser. Ingen träning behövs, du kommer igång direkt. 
edison365ideas ger dig utväxling på din investering från första dagen.

Organisationsmål Så möjliggör edison365ideas

Behålla konkurrenskraft

Integration med affärsstrategin där man sätter upp utmaningar baserade på 
företagets målsättningar eller öppen innovation för vem som helst, från vilken 
digital enhet som helst. Tillhandahåller mätbara resultat och skapar förståelse för 
hur organisationen mäter sig mot företagets affärsstrategi.

Engagera medarbetare
Användargränssnittet får medarbetare att engagera sig och dela med sig 
av idéer och få direkt återkoppling. Ingen träning behövs då 
användargränssnittet är både enkelt och intuitivt. 

Ta fram bättre produkter och tjänster
Idéer och insikter från teammedlemmar och personal från olika avdelningar i 
hela organisationen driver på utvecklingen framåt. Nya lösningar och 
effektivitet tvärs över organisationen.

Förbättring av arbetsplatsen

Dra nytta av kraften i crowdsourcing och få återkoppling samtidigt som du 
lyssnar på och belönar de anställda. Standardisera innovationsmodellen 
genom att använda en enda plattform för att samla in och implementera 
idéer. 

Dra nytta av gjorda investeringar
Utrullade och managerade via molnet, dra nytta av redan gjorda 
investeringar, edison365ideas är byggd på Office 365 plattformen med 
den inbyggda säkerhet som Microsoft tillhandahåller. 

Crowdsourcing av idéer 
Ge alla anställda chansen att 
göra sin röst hörd med hjälp 
av  edison365ideas. 
Uppmärksamma dem för 
deras idéer och öka 
medarbetarengagemang 
och lojalitet.

Samarbeta och utveckla 
Vem som helst kan posta en 
idé och betygsätta en 
annan. Grunden kan byggas 
för nya tjänster, processer 
eller produkter med hjälp av 
delade insikter från hela 
organisationen.  

Gör något riktigt bra av 
goda idéer 
Håll koll på alla bra idéer. 
Bedöm, betygsätt och välj ut 
de bästa idéerna, förslagen 
och problemlösningarna.  
Förfina dem till riktiga 
lösningar.

Integrera, utvidga och 
expendera   
edison365ideas bygger på 
Office 365, det innebär att 
lösningen fungerar 
tillsammans med de 
applikationer du redan är 
familjär med. 
Det är enkelt för dig att 
addera dina idéer. 
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Applikation Funktion Fördelar med edison365ideas

Office 365 En bred 
produktivitetsplattform

edison365ideas bygger på Office 365. Använd den investering du 
redan gjort och expandera din idé- och innovationsprocess.

SharePoint Online Innehålls- och 
dokumenthantering

edison365ideas data arkiveras i Microsofts SharePoint Online.
Samla all data från edison365ideas på ett ställe så att organisationen 
kommer åt datat på ett enkelt sätt. 

Yammer Diskussioner Följ diskussionen via edison365ideas eller i Yammer. Stäng av eller 
aktivera integrationen med Yammer på ett enkelt sätt.

Power BI Interaktiv datavisualisering

Skapa rapporter för med status, statistik och uppföljning. Mät 
resultatet från utvecklade idéer. Förutspå och föreslå nya 
utmaningar och angreppssätt. 

Delve Hantering av användarprofiler Se tydligt vem som äger en challenge eller en idé. Ta reda på mer 
om ägaren genom Delve..

Systemkrav

Systemkrav inom organisationen
Office 365 SharePoint site collection för edison365ideas
Yammer Network grupp för edison365ideas konversation*

edison365ideas is a real game changer for many customers looking to better manage innovation 
and unlock business value from Office 365. The edison365 team have taken the time to understand 
what is happening in the modern customer workplace, and this solution demonstrates their strong 
capability in a cloud-connected world.

Laura Bouchard, Partner Sales Director, Microsoft

Krav för slutanvändare 
SharePoint Online licens
Access till SharePoint Online edison365ideas site collection 
Access till Yammer-gruppen för edison365ideas*
Digital enhet med en Office 365 kompatibel browser

*Valfritt, endast krav om konversationen krävs i edison365ideas

“
”

www.visuellplanering.se




