
Öppen innovation – ta hjälp utifrån 
Genom att omfamna den kollektiva intelligensen i en organisations ekosystem kan 
utmaningar hanteras bättre och förändringsprocessen gå snabbare. Idéer kan nu 
delas av hela skaran av experter, partner, leverantörer, medborgare, studenter och alla 
andra som kan stödja diskussioner, tillväxt och bra idéer. edison365:s 

Open Innovation-lösning öppnar dörren för det nytänkande som krävs för att 
omvandla intern innovation till ekosystemdriven innovation. Genom att samarbeta 
med externa intressenter och engagera dem med frågor baserade på viktiga 
organisatoriska frågeställningar och utmaningar kan idéer fångas in för att snabbt 
skapa värde och engagemang. 

edison365 Open Innovation:
•

•

Engagera hela organisationens ekosystem
för att crowdsourca nya idéer

Möjliggör samarbete och engagemang
med externa intressenter i en enda,
lättillgänglig portal

Behåll och lagra din egna
innovationsdata på ett säkert sätt för
analys och granskning av lönsamhet

•

Kontakta oss 

information@visuellplanering.sewww.edison365.se

Innovera utan gränser
Engagera ditt ekosystem för fler och bättre idéer. 

Skapa tillsammans i en säker miljö
Använd en enda plattform som gör att nya idéer kan 
diskuteras, utvecklas och kommenteras utan att de 
går förlorade i e-posttrådar. Ha kontroll över vilka 
personer som har åtkomst.   

Identifiera affärsmöjligheter
Ta bort begränsningarna i sluten innovation och ta 
reda på vad intressenterna utanför ser för nya 
möjligheter. 

Förankra och förstå
Genom att kommunicera om idéer med intressenter 
utanför organisationen kan du tidigt få reda på vad 
som fungerar och hur en idé eller lösning kommer 
tas emot.  



Kontakta edison365.se
information@visuellplanering.sewww.edison365.se

Systemkrav
edison365ideas

Office 365

Bransch Tillämpningar med edison365 Open Innovation  

Proaktivt söka insikter i lokala frågor som betyder mest 
för dina medborgare.  Samla in feedback på allt från 
sophämtning till detaljerade förslag. 

Lokala och 
regionala 
myndigheter 

Ekosystemengagemang 

Medborgarengagemang 

Engagera hela leveranskedjan för att förstå nya 
produktkrav. Använd fokusgrupper för att få 
återkoppling på utmaningar och låt dem komma med 
sina åsikter och idéer, oavsett var de befinner sig inom 
leveranskedjan. 

Produktutveckling Tillverkning 

Högre utbildning Forskning och utveckling Utmana och samla in idéer från andra fakulteter, 
institut och andra grupper för att säkerställa att dina 
forskningsinsatser är relevanta. 

Biotech Medicinsk och farmaceutisk 
produktutveckling 

Ta reda på vad sjukvårdspersonal och andra 
slutanvändare ser för förbättringspotential. 

Innovera var som helst
Användare kan komma åt dina utmaningar via sociala mediekonton som LinkedIn, Microsoft-konton, Google, 
Twitter eller GitHub. Tillgänglighet på telefoner, surfplattor och bärbara datorer innebär att användare kan komma 
med förslag eller feedback när som helst, var som helst. 

Integrera och bygg ut 
Samarbeta med hela organisationens ekosystem och för in idéer i din interna miljö utan att förlora kommunikationen med 
den ursprungliga bidragsgivaren. Stärk din relation med intressenter, samtidigt som du utvecklar nya innovativa lösningar. 

Tillämpliga användningsfall 

Non-profit Volontär- och bistånd  Diskutera effekterna med målgruppen för att förbättra 
effekterna baserat på deras feedback och insikter.




