Infographic

De route naar een

succesvol intranet!
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Bezoek onze website:
http://www.oi-services.nl
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O&I Services heeft voor u 10 stappen geformuleerd met bij elke stap een aantal
aandachtspunten om succesvol een sociaal intranet te implementeren. Deze
infograpic is onderdeel van de white paper “In 10 stappen een succesvol sociaal
intranet op basis van SharePoint” die u hier kunt downloaden.
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Werk gezamenlijk toe naar een visie en
borg dit in de organisatie.

Formeer een
team met
voldoende
kennis en
ervaring en die
ook beslissingsbevoegd is.

Wijs ambassadeurs aan
binnen de organisatie en geef de
ambassadeurs ruimte en autoriteit om
bij te dragen aan het sociaal intranet.

Ontwikkel
gezamenlijk
een business
case en stel op
basis hiervan
een communicatie- en een
projectplan op.

Sta
p

ariseren beho
e
f
t
ent
e
Inv
2.

Identificeer de verschillende gebruikersrollen binnen het sociale intranet.

Bepaal de KPI’s en beschrijf deze op een
eenvoudige en meetbare manier.

Onderzoek welke organisatiespecifieke behoeftes er per gebruikersrol
zijn.
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Communiceer binnen de organisatie over het commitment en betrokkenheid van het management als
onderdeel van de adoptie.

Breng benodigde koppelingen met
achterliggende bedrijfssystemen in
kaart.

Onderzoek huidige ICT-oplossingen en vereenvoudig deze (waar kan)
m.b.v. SharePoint.

Kies voor standaard oplossingen, vermijd
maatwerk en
maak gebruik
van een plug-in
architectuur.
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Breng bestaande content van het huidige
intranet in kaart.
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Bepaal organisatiebreed thema’s voor de
content.

Beslis wat
waardevol is,
wat
herschreven
moet worden
en wat niet
meer relevant is.

Definieer een hiërarchische structuur voor de content.

Beperkt de
functionaliteit
en werk altijd
gefaseerd.

Sta
p8

Zet statische en sociale functies in
op basis van de visie en de doelstellingen.

St
a

n?

Beschrijf het
migratieproces
in een migratieplan en zorg
voor voldoende handjes
(bijvoorbeeld
studenten) om
de migratie uit
te voeren.

Realiseer dat de adoptie van het
sociaal intranet cruciaal is voor het
slagen van het project.
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Communiceer
vanaf dag één
duidelijk over
de nieuwe
plannen en
maak concreet
wat het de
medewerker
oplevert
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Faciliteer de ambassadeurs zodat
zij hun werk kunnen doen op basis van de
PUSH methode (Promote, Use, Share,
Help).
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Zorg dat er een complete OTAP
(ontwikkel, test, acceptatie en productie) omgeving wordt ingericht.
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Formeer
een groep
medewerkers
die een
sneak-preview
krijgen van het
sociaal intranet
en bespreek
hun bevindingen in het
intranet.

Bepaal hoe belangrijk
een responsive design voor uw
organisatie is. Standaard is dit niet geval
binnen SharePoint en er zijn kosten
mee gemoeid om dit te
Maak de afweging om de
realiseren.
huisstijl in grote lijnen door te
voeren, kies voor volledig grafisch
maatwerk of werk op basis van een
Zorg voor
commercieel beschikbaar
voldoende
thema.
expertise in
een vroeg
stadium om de
slagingskans
van een
Stel in technisch, financieel en organisamigratie te
torisch opzicht haalbare migratiedoelverhogen.
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Vlieg uitdagingen zoals het bepalen van
de navigatiestructuur praktisch aan,
want deze zijn niet definitief.
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Maak
documenten en intranetpagina’s vindbaar door een goede
zoekmachine, orden hiërarchisch en
gebruik een thematische verdeling
door goed na te denken over
trefwoorden.
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Kies een
strategie: eigen
server(s),
gebruik maken
van de cloud of
een combinatie in de
vorm van een
hybride oplossing.
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Zorg voor betrokkenheid én
commitment van het management zodat het sociaal intranet organisatiebreed gebruikt gaat worden.
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Bepaal hoe het
sociale intranet
strategisch,
tactisch en
functioneel
bestuurd moet
worden.
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Maak de
algemene
ICT-behoeftes
van medewerkers
inzichtelijk.

e techniek inv
e
digd
n
ta
no
r
i
se
Be
4.

alen Gov
p
e
B
.
3
ern
p
a
an
St
ce

Vraag demo’s aan of maak
een Proof-of-Concept van het
sociale intranet op basis van
SharePoint Online.

Bijbehorende white paper ontvangen?

Deze infographic is een samenvatting van de white paper
“In 10 stappen een succesvol sociaal intranet
op basis van SharePoint”. Deze kunt u kosteloos
aanvragen via de O&I Services website.
Downloaden whitepaper:
http://oi-services.nl/kennisbank/white-papers/

Over O&I Services

O&I Services

O&I Services voegt waarde toe voor haar opdrachtgevers
door hun business en IT strategieën op één lijn te krijgen
met hun business behoeften. Wij concentreren ons hierbij
niet alleen op Advies, Migratie en Implementatie maar
ook in het bijzonder op de Adoptie van de aangeboden
oplossing.
Bezoek onze website: http://www.oi-services.nl

