Uusi ilme Office 365-intraasi
Myös mobiilissa toimiva uusi visuaalinen ilme
Office 365 -intraasi nopeasti Neoxen Designerin
avulla.

neoxen®

Yrityksesi uusi responsiivinen Office 365 -intra.

Uusi ilme Office 365 intraasi

Sama Office 365-sivusto
kaikille laitteille

Tehty SharePointille

Päivitämme Office 365-intrasi yrityksesi ilmeen mukaiseksi. Valmiit
Neoxen Designer-teemat varmistavat nopean ja onnistuneen lopputuloksen. Sekä sisäiset intranetit  
että Office 365:n julkiset sivut ovat
tuettuja.

Introja käytetään moninaisilla laitteilla, joiden näytöt ovat erikokoisia
- kuten älypuhelimilla ja tableteilla.
Neoxen Designerin teemojen avulla kaikki laitteet voivat tarkastella
yhtä ja samaa intraa. Tämä säästää
työtä ja rahaa, koska erillisiä mobiilisivustoja ei enää tarvita.

•

Huomaa, että palvelumme tukee
myös omille palvelimillesi asennettua täysiveristä SharePoint 2013-ympäristöä.

Brändäys
Päivitä Office 365-intrasi vastaamaan organisaatiosi visuaalista
ilmettä. Brändäys tapahtuu nopeasti
ja tehokkaasti joko graafisen ohjeen
tai olemassa olevan verkkosivun
perusteella.

Responsiiviset sivut mukautuvat
automaattisesti sivuston käyttäjän
laitteeseen. Tämä takaa parhaan
mahdollisen käyttökokemuksen
kaikille käyttäjille. Päätelaitteesta
riippumatta!
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Lisäpalvelut
•
•
•
•

Office 365 käyttöönotot
Palvelinten käyttöjärjestelmien
asennukset
Työasemien Office 365 asennukset
Office 365 koulutukset

Keskustelujen perusteella asiantuntijamme ehdottaa sopivaa teemaa
Office 365-intralle. Teemaa voidaan
käyttää joko suoraan tai lähtökohtana visuaalisen räätälöintiin.
Neoxen Designer-teemat sisältävät
mastersivut, sivun taittopohjia sekä
kuvakarusellin ja muita käyttöliittymän elementtejä. Teeman avulla
asetetaan mukautettu väripaletti,
logo ja sivun taustakuva.

Löydät meidät myös
näistä palveluista

•

Skaalautuva visuaalinen ilme Office
365-intralle.
Perustuu Office 365- ja SharePointtekniikoihin.
Hallitse sivustojen ulkoasua farmien, sivustokokoelmien tai sivustojen tasolla.
Ulkoasun voi tarvittaessa päivittää
uudella teemalla.

Yhteystiedot:
S-posti: sales@neoxen.com
Puhelin: 02 3619 2883
Web:
www.neoxen.com

Lisätietoja projektinhallinnasta:
www.neoxen.com/methodology
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