
CORE CONNECT  
    – SMIDIGT OCH ENKELT  
   INTRANET PÅ MICROSOFT 365

BASERAT PÅ  
ANVÄNDARNAS BEHOV
Vi har över tio års erfarenhet av att bygga fantastiska intranät 
för svenska och internationella kunder. Utifrån denna erfaren-
het har vi byggt Core Connect, baserat på verkliga användar-
behov i en ständig dialog med våra kunder likväl som med 
Microsoft.

EN “EVERGREEN” LÖSNING
Core Connect är en “evergreen” lösning – precis som SharePoint. 
Det betyder att ni inte längre behöver köra dyra och om-
ständiga uppgraderingsprojekt för att få de senaste uppdate-
ringarna och förbättringarna. Även om ni i framtiden skulle vilja 
avinstallera Core Connect så kommer ni inte behöva byta platt-
form. Er data ligger fortfarande säkert lagrad i Microsoft 365.

Vi på Nexer har utvecklat en smidig och enkel intranätprodukt som vi kallar Core Connect. Med Core Connect 
behåller ni flexibiliteten i SharePoint samtidigt som vi adderar värdefulla funktioner som ökar användarvänlig-
heten både för användare och redaktörer. Core Connect bygger på SharePoint och integrerar med Microsoft 
Teams och Viva. Core Connect skapar en sömlös användarupplevelse och en digital arbetsplats i Microsoft 365.   

Med Core Connect får du:

• En produkt som följer och inte stör Microsofts 
ständiga utveckling av SharePoint, Teams, Viva 
och resten av Microsoft 365.

• Extra funktionalitet utvecklad av Nexer, baserad 
på vår erfarenhet av användarnas behov.

• Förbättrat stöd för förvaltning och underhåll.

• En ”evergreen” lösning i SharePoint som är 
ständigt uppdaterad.

• Redaktörsutbildning så att ni får det stöd ni 
behöver för att utveckla och hantera innehåll.

• Vidareutveckling baserat på er organisations 
behov och önskemål.

• En partner som levererar mer än bara teknik.  
Vi stöttar er hela vägen med ert projekt med allt 
från strategi till användarstöd, navigerings- och 
innehållsstruktur samt förbättrat sök. Allt för att 
bidra till ett ökat engagemang hos era användare.



BÄTTRE MED “CARE” 
Ni skall leva länge med ert nya intranät! Därför kombinerar vi vår leverans av Core Connect 
med vår Care support som ger er ett proaktivt stöd. Ni får även ett SLA samt en egen 
Customer Success Manager som hjälper er att vidareutveckla och supportera er miljö.

MER ÄN BARA TEKNIK 
Ett intranätprojekt innebär mer än den tekniska implementationen. För ett lyckat projekt 
behöver ni ha med fokus på strategi, människan och tekniken i samspel genom hela resan.  
Vi kan stötta er hela vägen! 

Ha koll på vart ni ska 
Vi kan stötta er i att definiera er 
organisations behov och krav. 
Tillsammans sätter vi upp mål samt 
strategier för hur ni skall mäta, följa 
upp och nå dessa mål. 

Engagera era medarbetare 
För att intranätprojektet skall 
bli lyckat behöver vi utvecklas 
tillsammans. Vi hjälper er med 
utbildning och anpassning längs 
vägen, liksom förändringsledningen 
som krävs.  

Hantera tekniken 
Vi har arbetat med intranät i 
SharePoint i mer än 10 år, och 
är Guldpartner till Microsoft, 
med insikter i deras planer för 
utveckling.

• Informationsarkitektur
• Dokumenthantering
• Förvaltning, governance och compliance
• Sök
• Tillgänglighet
• Mätbarhet
• Projektledning 

• Användarstudier
• Innehållsstrategi
• Förändringsledning och 

kommunikation
• Utbildning och användarstöd 

• SharePoint modern/M365
• Vidareutveckling
• No-code- eller low-code-lösningar 
• Migrering
• Care Support

STRATEGI

MÄNNISKA

TEKNIK



NÅGRA NYCKELFUNKTIONER  
I CORE CONNECT  
Core Connect utvecklas kontinuerligt baserat på användar-
studier, analyser och era behov. Den första versionen av 
produkten innehåller några av de funktioner som är mest 
efterfrågade av våra kunders användare och redaktörer.  

Viktiga meddelanden 
Viktiga meddelanden i Core Connect är anpassningsbara 
statusmeddelanden som kan pekas mot specifika målgrupper 
och vid specifika tider. Viktiga meddelanden kommer synas 
på alla intranätets sidor och kan även skickas som ett 
meddelande i Teams.   

Launcher | My tools  
I Core Connects bibliotek för ”mina verktyg” hittar ni länkar 
till alla applikationer och verktyg som ni använder i er 
organisation. Ni når sedan dessa enkelt direkt från Teams 
med hjälp av vår Launcher app! Som organisation kan ni 
säkerställa att era användare får tillgång till just de applika-
tionerna de behöver. Användarna kan naturligtvis även lägga 
till egna applikationer. Varje applikation kan ha en egen 
beskrivning och även en video som visar hur och varför  
man skall använda just den applikationen.   

Enklare målgruppsstyrning  
– rätt information till rätt person 
SharePoint har redan målgruppsstyrning till viss del, men i 
“out-of-the-box” versionen kan det vara svårt att hantera  
för användare och administratörer. I Core Connect kan 
användare själva se och välja vilka kanaler de skall se, och 
redaktörer och administratörer kan se till att rätt personer 
får rätt nyheter och annan information.  

Enklare administration 
Core Connect ger er en uppsättning verktyg som kommer 
underlätta för er att hantera ert innehåll och ert intranät. 
Från innehållsöversikten till en hanterare för sidmallar som 
hjälper er att få ett enhetligt utseende på era sidor för att  
ge samma känsla genom hela intranätets alla sidor.  



LEVERERA ETT FANTASTISKT RESULTAT!
Oavsett storlek på ert projekt så kommer vi följa vår process för projekt som vi 
vet är det bästa sättet att leverera ett fantastiskt resultat. Tid och insats i varje 
fas av processen kan dock variera.    

Digital workplacestrategi, nyckeltal, 
tekniska krav, informationsarkitektur, 
kommunikationsstrategi.

Användarstudier, ”discovery workshop”, 
digital landscape mapping.

Digital workplace implementation, instruktioner, 
teknisk utrullning, innehållsstrategi, migrering, 
kommunikationsmaterial.

Mätbarhet och uppföljning, justering,  
proaktivt underhåll och support.

Användarutbildning och träning, 
support och guidning, instruktioner. 
kommunikationskampanjer.

VILL DU VETA MER OM CORE CONNECT? 
Nexer Worklife är en del av Nexer Group. Vi är experter på en digital arbetsplats 
som baseras på  Microsoft 365. Genom digital revolution skapar vi ett bättre 
digitalt arbetsliv byggt på modern teknik. Alltid med användaren i fokus.  

Kontakta oss: www.nexerworklife.se
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https://knowledge.nexergroup.com/sv/core-connect-demo-intresse

