
Colibo tilbyder nu muligheden for at en dedikeret Colibo-konsulent, der med 
udgangs punkt i jeres installation, organisation og ambitioner, tager jeres 
intranet løsning til næste niveau.

FÅ ENDNU MERE 
UD AF JERES  
COLIBO LØSNING

Skræddersyet service og rådgivning

Medarbejderens hverdag bliver mere og mere digitalise
ret. Mængden af data eksploderer ude i organisationerne, 
flere og flere systemer skal overskues, mens limen mellem 
systemerne er minimal. Data skal tilgås fra flere de vi ces, 
og oveni det, så arbejder vi mere og mere spredt. Risikoen 
for at tabe medarbejderen, og fejle i sin digitali sering er 
højere end nogensinde.

I har valgt en Colibo løsning til at håndtere jeres interne 
kommunikation og koordinering. Med det valg og Coli
bos udvikling fra et rent intranet til en Workplace Inte-
gration Hub, så har I allerede nu et system i jeres porte
følje, som er et fantastisk værktøj til at give den enkelte 
medarbejder en simpel indgang til hele det digitale uni
vers hos jer, OG et godt og stærkt intranet.

colibo.com

ØG DEN DIGITALE TRIVSEL
Vi gør værdien af jeres intranet både 
målbar og transparent ved at forbedre 
på ét fundamentalt KPI.

FÅ STØRRE VÆRDI AF 
JERES INTRANETLØSNING
Vi sikrer, at jeres Colibo løsning 
fortsat matcher behovene. 

JERES INTRANET SKAL  
SVARE TIL JERES BEHOV
Vi arbejder for, at I udnytter alle  
relevante muligheder i jeres løsning  
– både nu og fremadrettet.
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PRODUKTARK

ADOPTION



Om Colibo Adoption  

Colibo Adoption giver jer 

n  En adoption konsulent vil, i samarbejde med jer, 
sikre en langt bedre udnyttelse af jeres løsning 
og hjælpe jer med at få konfigureret Colibo lige 
netop til jeres organisation.

n  Der vil blive lyttet til de enkelte med arbejdere og 
afdelingers behov, og sammen med konsu lenten 
vil jeres eksisterende løsning blive optimeret. 

n  Forløbet indeholder et superbrugerforløb med 
”train  the trainer”, som bliver omdrejningspunk
tet for de videre læringsprocesser omkring Coli
bos løsning.

n  Designet tilpasses afdelingens behov, afde lings
sider sættes op, onboarding forløb designes og 
netop de for afdelingen vigtige 3. parts systemer 
og fagsystemer integreres til Colibo.

  

Målbar værdi 

Grundlæggende skal Colibo og Adoption overbyg
ningen føre til forbedring af ét fundamentalt KPI:  

Digi tal trivsel

Digital trivsel er et fantastisk målepunkt for, om I 
har jeres medarbejdere og kollegaer med på den digi
tale rejse i din organisation, og Colibos Adoption 
konsulent vil sammen med jer foranstalte før og 
efter målinger, som giver ét måltal pr. organisatorisk 
enhed på den digitale trivsel hos den enkelte med
arbejder. 

Med opfølgning på dette måltal, så vil I kunne se om 
konsulentens arbejde med jer, og jeres Colibo løsning 
øger den digitale trivsel i organisationen, og baner 
vejen for en bedre digitalisering hos jer.

PRODUKTARK

Med tilknytning af en dedikeret Colibo adoption konsulent bliver jeres Colibo-løsning tilpasset den 
enkelte afdelings behov. Brugeroplevelsen tilpasses og udvides, så afdelingens medarbejdere får en 
langt mere relevant brugsoplevelse, som for alvor skaber værdi, og forøger medarbejderens digitale 
trivsel. I bestemmer scopet – sammen med konsulenten.

Pris
Der aftales en timeramme med konsulenten, og inden for denne aftales det specifikke forløb, hvor konsu len
ten også kan arbejde ud fra jeres kontor i dele af perioden.

Kontakt os for at høre nærmere på telefon: 26 36 28 26


