Sæt power til din arbejdsplads!

Power
Day
NGAGE
Vi er et dansk konsulenthus som specialiserer sig i den digitale arbejdsplads
baseret på Microsoft365. Hos NGAGE laver vi engagerende løsninger og
projekter, som skaber værdi for alle involverede.

Teknik og mennesker
Vores konsulenter har over 15 års erfaring med Microsoft teknologien
med fokus på SharePoint og Office365. Derfor ved vi at en succesfuld
implementering handler om at forstå brugerne og lave tekniske
løsninger, som gør hverdagen lettere for brugerne. Samtidig med at
brugerne bliver ordentligt præsenteret for, hvad den nye løsning kan,
hvordan den skal bruges og endeligt hvilke systemer og processer den
erstatter.

Det må ikke tage 6 måneder!
Teknologien er i konstant udvikling og Microsoft cloud platformen har haft
tre større versioner på 7 år. Derfor bør jeres digitale arbejdsplads være i
konstant udvikling. En implementering af et værktøj, skal kunne gøres på
uger. Derfor arbejder NGAGE ud fra vores NGAGEMENT Framework, som
sikrer agile implementeringer og hurtig værdi tæt på brugerne.

Microsoft Power Platformen
I power platformen har Microsoft samlet fire værktøjer, som uden
kode gør det muligt at løse konkrete forretningsudfordringer - hurtigt.
Platformen består af Power Automate som tilbyder automatisering af
processer og integrationer via brugervenlig konfiguration.

Power Virtual Agents, giver muligheden for at opbygge virtuelle
agenter som f.eks. chat bots.
Power BI som leverer data og indsigt i predefinerede dashboards.
Brugerne kan tilpasse egne dashboards.
Power Apps – opbygning og konfiguration af applikationer til både
browsere og mobile apps.

.

Hvad er en Power Dag
Med udgangspunkt i en konkret problemstilling I gerne vil have
forbedret eller digitaliseret, bruger vi dagen sammen med jer på at
opbygge en løsning ved hjælp af Power Platformens værktøjer.
Vi bygger som minimum en fungerende prototype, hvis ikke en færdig
løsning. Sammen med løsningen får I en anbefaling til hvordan I kan
færdiggøre og implementere løsningen.

Tid og Økonomi
Powerdagen har en værdi af 15.000. Leveres gratis i December.
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