En idéhanteringsplattform som ger lönsamma idéer

Med vår helhetslösning för innovation och idéhantering fångas idéer enkelt upp
från dina anställda på ett sätt som kommer generera värde för din organisation och
sätta fart på din innovationsportfölj.
edison365ideas är en del av edison365-sviten, vilket gör det möjligt för
organisationer att få idéer att löna sig från ritbordet till balansräkningen.

En enda plattform för att fånga,
hantera och utvärdera idéer i
hela din innovationsportfölj.

Snabb utvärdering av idéer
mot organisationens
strategiska mål med
konfigurerbara KPI:er.

Belöna och uppmärksamma Färdig för sömlös integration
medarbetare! Öka
med edison365businesscase
engagemanget med
där processen kan tas vidare från
gamification.
godkänd idé till ROI.

Affärsmål

Hur edison365ideas hjälper

Håll dig konkurrenskraftig

Anpassa till din affärsstrategi, sätt upp utmaningar baserade på strategiska mål,
eller öppna upp till vem som helst, var som helst. Ta fram mätbara resultat för en
bättre förståelse av hur idéerna svarar upp mot din affärsstrategi.

Engagera anställda

Ett enkelt användargränssnitt som engagerar anställda att dela med sig av sina
idéer och få snabb feedback. Lösningens enkelhet gör att ingen utbildning krävs.

Tillhandahålla bättre produkter
och tjänster

Samla insikter och idéer från anställda tvärs över organisationen för att generera
snabba förbättringar, nya lösningar och effektivitetsvinster i hela verksamheten.

Utnyttja befintliga investeringar

Distribueras och hanteras via molnet och utnyttjar din befintliga investering,
edison365ideas är byggd för att fungera i Office 365.

Innovation utan gränser

Med edison365 Open Innovation kan du utöka ditt samarbete kring idéer till att
inkludera dina externa intressenter. Inloggning kan då ske genom vanliga konton i
sociala medier vilket gör att användare inte behöver ett Microsoft 365-konto för
att logga in. Bestäm vilka utmaningar du vill offentliggöra och få idéer från hela
ditt innovationsekosystem!

Användning

Funktion
Kommunikation,
samarbete och lagarbete

Innehålls- och
dokumenthantering

Interaktiv datavisualisering

Molnbaserad
databehandling

Diskussioner

Fördelar med edison365ideas
Hela edison365ideas kan integreras i Microsoft Teams, vilket gör det enkelt att samarbeta
kring en idé. Lägg till aktuella utmaningar som kanaler, och idéer som flikar i Teams. Det
förbättrar användarnas gränssnitt för att bidra med idéer och driva samarbete genom hela
innovationsprocessen.

edison365ideas data sparas i Microsoft SharePoint Online.

Skapa rapporter med status, statistik och uppföljning. Mät resultatet från utvecklade
idéer. Förutspå och föreslå nya utmaningar och angreppssätt.

Dra nytta av GDPR och säkerhetsfunktioner i Microsofts moln. Dina
innovationshanteringsdata lagras i Azure SQL-databaser inom Microsoft 365 Cloud,
vilket innebär att du enkelt och säkert kan komma åt dem från varsomhelst.

Håll medarbetarna engagerade och uppdaterade om innovationsaktiviteter genom
Yammer, som används som standardprogram för diskussioner i edison365ideas.

Snabb driftsättning
edison365ideas är en molntjänst
som aktiveras och distribueras
genom Microsofts moln. Inga lokala
installationer krävs.
Anpassa
Konfigurera verktyget för att passa
interna innovationsprocesser
Välj målgrupp
Rikta in dig på specifika intressenter
eller ge åtkomst till alla
Värdera idéer
Ta idéer från ritbordet till
balansräkningen

A word from some of our customers...

“We identified $1M of lost revenue per
annum through the collection of ideas
submitted through edison365ideas. That was
within the first few months of turning the
system live and so we’re excited for what
other impactful ideas are put forward in the
future.“
Ben Chandler, Chief Innovation Officer, Haley
& Aldrich

“Compared with other standard ideation
management systems, edison365ideas offers the
best Office 365 integration and makes good use of
its business intelligence functionality. Additionally,
the visual presentation of all ongoing evaluations
is intuitive and easy to grasp in edison365ideas. It
was, subsequently, a no-brainer for us to go ahead
with edison365ideas.”
Tomas Dahlberg, Innovation Manager, SWEP

