Conecto MicroApps

Work smarter med et moderne workspace og MicroApps
Udfordringen ved komplekse applikationer
Virksomheder hele verden rundt begynder nu at forstå, at
når brugere tvinges til at bruge komplekse applikationer,
der er vanskelige at bruge, bliver brugerne frustrerede og
mindre produktive. Især, hvis brugerne kun anvender en
mindre del af applikationen og/eller måske kun en gang
imellem.
De fleste af os bruger 20% af vores tid på at finde eller finde
rundt i applikationer eller filer - mens vi kun bruger 4-5
nøglefunktioner i langt de fleste forretningsapplikationer.

Too many apps

+

Too li�le usage

+

Med MicroApps udføres alle handlinger stadig ved hjælp af
brugerens egen konto eller profil, hvilket sikrer, at handlingen kan monitoreres og opfylder compliance.
Det er også muligt at pushe notifikationer og underrette
brugerne om noget, der kræver deres opmærksomhed, for
eksempel: godkendelse af en udgiftsrapport eller at en sag
er oprettet og kræver deres input.
I stedet for at bruge tid på at lede efter information og
finde rundt i forskellige applikationer - kan brugeren med
MicroApps effektivt finde eller indtaste den relevante information. Alt det gør, at et moderne workspace sparer tid og
simplificere brugernes arbejdsdag - det giver værdi!

Too much switching

Moderne workspace
Et moderne Workspace giver brugerne adgang til alle typer
ressourcer - SaaS-apps, webapps, Windows Apps, Linux-apps,
desktops og data - gennem et nemt og enkelt interface.
Dermed kan brugerne nemt og hurtigt finde de relevante
applikationer i løbet af deres hverdag.
Samtidigt kan man koble intelligente funktioner til dette
Workspace, der udvider mulighederne ved at tilføje machine
learning, MicroApps og arbejdsgange, universal søgning og
virtuel assistance.

Startpakke
Conecto har fuldt fokus på denne udvikling og tilbyder i
denne startpakke på MicroApps:
1. Vision & Scope på MicroApps
2. POC af MicroApps
3. Next step
Vil du vide mere?
Vil du gerne høre mere om Conecto, vores kompetencer og
hvordan vi kan hjælpe dig med MicroApps, så kontakt os
endelig på mail eller telefon!

Hvordan fungerer MicroApps?
Handlingerne, som en bruger udfører inden i en MicroApp, er designet til at løse specifikke almindelige opgaver
hurtigt og nemt, hvilket mindsker kompleksiteten og øger
brugerens produktivitet.
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