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WORKPLACE

Empower collaboration.

EMPOWER COLLABORATION
Verdubbel de impact van je intranet met

We bieden twee verschillende soorten

Debble Workplace. Met Debble Workplace stel

samenwerking sites. De eerste is de meest

jij je gebruikers direct in staat meer te doen in

gestructureerd optie: samenwerking op

minder tijd.

afdelingsniveau. Elke afdeling krijgt zijn eigen
werkplek met een aparte publicatiesite.

Het intranet is volledig persoonlijk en gebouwd
rondom de ingelogde gebruiker. Hierdoor kan

Op de publicatiesite staan alle definitieve

het platform voldoen aan de informatie en

documenten die gedeeld zijn met de rest van

samenwerkingsbehoeften van je bedrijf. Yammer

de organisatie. Het resultaat is dat er geen oude

is volledig geïntegreerd in het platform, zodat

versies meer in omloop zijn.

gebruikers het eindelijk gaan gebruiken. Door
de integratie voelt Yammer niet meer als een

De tweede samenwerking optie is

losstaand platform. En dat is bewezen succesvol.

ongestructureerde samenwerking. Schrik
niet van het woord ongestructureerd, dit is

Persoonlijk betekent ook dat jij je comfortabel

juist heel goed. Iedereen kan samenwerken

en vrij voelt in wat je doet. Dat is waarom we je

met collega’s van het hele bedrijf, op je eigen

dé beste wizard ooit bieden. Via de wizard kun

bedrijfsplatform.

je zelf makkelijk nieuwe samenwerkingssites
aanmaken. Dat is wat we noemen selfservice!

In dit mobiele tijdperk is Debble natuurlijk
geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. De

In Debble Workplace zijn samenwerkings-sites

portal is volledig responsive en past zich aan

makkelijk uit te rollen en nog makkelijker in

elk apparaat aan. Daarnaast integreert Debble

gebruik. De sites stellen medewerkers in staat

volledig met Microsoft’s mobiele apps.

om samen te werken, documenten en ideeën
te delen en te communiceren via de portal.
Dit voorkomt schaduw IT en platformen zoals
Dropbox.

Personaliseer je homepage met widgets
Iedereen heeft zijn eigen informatie behoeften. Laat
je gebruikers bepalen wat ze willen zien op hun
homepage. Met de unieke Widget Zone in Debble
Workplace laat je jouw gebruikers beslissen wat ze
nodig hebben en willen zien.
Widgets kunnen geordend worden met ‘drag-anddrop’. Verwijderen kan gemakkelijk met één klik.
Gebruikers Kunnen zelf widgets toevoegen door op
het plusje te klikken. Als organisatie kun je zelf ook
widgets aanbieden aan verschillende doelgroepen
binnen je bedrijf. Op deze manier blijf je zelf in
controle over de informatie.

Creëer super snel nieuwe items
De instellingen onder het tandwiel in SharePoint
kunnen soms wat overweldigend zijn voor
eindgebruikers. Daarom zorgen wij ervoor dat het
gebruik van het intranet makkelijk is. Bijvoorbeeld
met de handige Nieuw Knop. Hiermee kun je
gemakkelijk nieuwe items aanmaken en hoeft de
eindgebruiker niet in de instellingen van SharePoint te
zijn. Hoe een kleine functionaliteit zo’n groot verschil
kan maken.

Als gebruiker zelf invloed op je
voorpagina en makkelijk nieuwe
items aanmaken

Geoptimaliseerd voor mobiel
In dit mobiele tijdperk zijn teams veel meer Agile
geworden. Werken op elke plek op elk moment is
normaal. Dit betekent ook dat het apparaat dat op
dat moment beschikbaar is gebruikt wordt en wij
dit moeten ondersteunen.
Daarom is Debble Workplace niet alleen responsive
maar bieden we ook een native app voor Android
en iPhone waarop gebruikers het organisatienieuws
kunnen lezen en hun collega’s kunnen bellen.
Uiteraard allemaal in de eigen huisstijl.

Debble Wizard, everyone can be a Hero
Wil je je gebruikers echt in staat stellen om meer te
doen? Geef ze dan de juiste tools die ze nodig hebben
om succesvol te zijn. Dat is wat we met Debble
Workplace voor je doen. Het creëren van sites in
SharePoint was nog nooit zo makkelijk!
Met de Debble Wizard kan elke gebruiker nieuwe sites
aanmaken om in teams samen te werken. Het is super
makkelijk!

Niet alleen geoptimaliseerd voor
mobiel maar uitgerust met een eigen
mobiele nieuws app

Kennis en informatie verzamelen
Naast nieuws hebben we in Debble Workplace
ook informatiepagina’s gemaakt. Dit lijkt op
een nieuwspagina. Op een informatiepagina
kun je informatie verzamelen rondom een
bepaald onderwerp. Je koppelt hier documenten,
gerelateerde artikelen en een contactpersoon aan.
Daarnaast bevat elke informatiepagina relevante
tags die je van te voren definieert. Op deze manier
kun je informatie over een bepaald onderwerp
makkelijk terugvinden.

Krachtige integratie met Microsoft Teams
De krachtige Microsoft Teams app is volledig
geïntegreerd in Debble Workplace. Microsoft Teams
is een gebruiksvriendelijke samenwerkingstool van
Microsoft waar steeds meer gebruik van gemaakt
wordt. De documenten waaraan in een werksite van
een afdeling of community gewerkt wordt zijn ook
weer terug te vinden in Microsoft Teams. Net als de
planning (met Planner) en het notitieblok (OneNote).
Zo brengen we krachtige tools samen die het gemak en
gebruik van het intranet enorm vergroten.

Ale krachtige communicatie- en
samenwerkingsfunctionaliteiten in
één oplossing.

Ondersteun meerdere talen of business units
Bij een visie om medewerkers met elkaar te
verbinden hoort uiteraard ook een optie om dit over
de landgrenzen heen te doen. Debble is beschikbaar
in meerdere talen en het is ook mogelijk om elk
land het intranet in zijn eigen taal, inhoud en
design aan te bieden. Gekoppeld aan een global
intranet.
Deze optie wordt ook regelmatig gebruikt voor
organisaties die werken met verschillende merken
en/of business units. Ondanks dat het intranet in
dezelfde taal is kunnen zij welk hun eigen identiteit
behouden.
Van intranet naar collaboration platform
Het grote voordeel aan Debble Workplace is de flexibiliteit van het platform. Zo kan je stapsgewijs je digitale
werkplek uitbreiden met standaard Debble producten of een specifieke template voor jouw organisatie. Zo kan
je met jouw organisatie op je eigen tempo je samenwerkingsplatform samenstellen. Denk bijvoorbeeld aan
kwaliteitsmanagementsysteem, protocollen, de mobiele app, intranet dashboards, innovatieplatform en het
onderbrengen van fileshares.

Van intranet naar compleet digitaal
samenwerkingsplatform

De beste technologie

We doen dit allemaal automatisch. Dit betekent

Debble Workplace bieden we aan als Software as

dat voor alles wat je creëert, wij het integreren.

a Service. Dit betekent dat we het onderhouden,

Voor elk nieuwsbericht creëren we een plek in

verbeteren en uitbreiden. En natuurlijk zorgen

Yammer om erover te praten. Voor elke site die

we ervoor dat het altijd werkt. Altijd.

je aanmaakt, creëren we een Yammer groep die
we integreren in die site. Daarnaast integreren

Debble Workplace is ingebouwd in de Microsoft

we Skype for Business, overal waar je een naam

stack. Het maakt gebruik van de kracht van

of foto van een collega ziet.

SharePoint en Office 365, en integreert naadloos
met Yammer, Skype for Business, Microsoft

Je zult het nooit merken, maar het gebeurd

Teams en andere applicaties.

allemaal. Dat is nou wat we ‘empowerment’
noemen. De juiste integratie met echte

De architectuur is zowel plat als effectief. Het
is 100% SharePoint, voorzien van de nieuwste
ontwikkelingen, toekomst-bestendig en
foolproof.
De integratie van Yammer en Skype for Business
is zo vloeiend dat gebruikers niet merken dat
ze eigenlijk op twee aparte platformen werken.
Social Engagement stijgt sterk doordat Yammer
en Skype for Business makkelijk te gebruiken
zijn.

resultaten.

Het is niet zomaar een product, het is een service
Wij bieden niet gewoon software. We bieden
je een uitgebreide service die software bevat.
We zorgen ervoor dat jij je kunt focussen op
je gebruikers en de corebusiness van jouw
organisatie. We bieden een roadmap, updates en
natuurlijk support.
Software as a Service
Debble wordt je dus aangeboden als echte SaaS
oplossing. In plaats van in een keer investering
te doen voor de ontwikkeling van een platform,
betaal je en vast maandelijks bedrag. De licentie
is maandelijks opzegbaar, zo weet je altijd waar
je aan toe bent. De beschreven services zoals de
roadmap en support zijn dus inbegrepen in de
software licentie.
Kort inrichtingstraject
De inrichting van Workplace is bij iedere
klant net even anders. We helpen je daarbij
en zorgen ervoor dat het platform aansluit
bij jouw innovatie proces. Daarnaast voorzien
we Workplace van jouw eigen huisstijl voor
maximale herkenbaarheid bij gebruikers. Een
gemiddelde uitrol kent en doorlooptijd 1 tot 3
weken.

Alle functionaliteiten

•

Mogelijkheid tot gestructureerd (volgens

Hieronder zie je een lijst van alle

afdelingen) en ongestructureerd (met

functionaliteiten van Debble Workplace:

community ’s) samen te werken.

•

Nieuws gericht op je hele organisatie,

•

Het smoelenboek, een handig overzicht

specifieke afdelingen, specifieke groepen of

van je collega’s inclusief contactgegevens.

gebruikers met bepaalde rechten.

Getoond op basis van relevantie, de meest
relevante collega’s voor de ingelogde

•

•

•

•

Maak nieuws aan vanaf een afdeling of

gebruiker staan op de eerste pagina. Zoek

community.

daarnaast op afdeling, naam of expertise.

Geïntegreerd met de krachtige

•

Quick links op de homepage waardoor een

functionaliteiten van Office 365 zoals

gebruiker snel bij zijn/haar belangrijke

Microsoft Teams, Skype for Business en

applicaties is die nodig zijn in het dagelijkse

Yammer.

werk.

Uiteraard is het design aanpasbaar aan de

•

Mobiele app met nieuws, pushnotificaties,

wensen van de organisatie zodat het goed

collega’s en uit te breiden met (indien

past bij jouw corporate look and feel.

gewenst) eigen functionaliteiten.

De optie om het intranet meertalig in

•

Makkelijk uit te breiden met specifieke

te zetten met een Global intranet en

templates die jij nodig hebt binnen je

daaronder de verschillende landen (of

intranet.

divisies). Allemaal verbonden aan elkaar
zodat je echt medewerkers kan verbinden.

•

Debble Wizard waarmee een gebruiker op
een gebruiksvriendelijke manier zelf sites

•

Personaliseeropties voor gebruikers

kan aanmaken.

waardoor het intranet goed aansluit bij wat
zij nodig hebben in hun dagelijkse werk.

•

Een intranet dashboard waarmee je alle
tools tot je beschikking hebt om de content
op het intranet te optimaliseren.

Het Debble platform

Zie Debble in actie

Debble Workplace is onderdeel van het Debble

Wil je meer zien van Debble? Geen probleem!

platform. Een krachtig platform in Office 365 en

We vinden het leuk om je Debble te laten zien.

SharePoint. We helpen je om effectiever samen

Via Skype of bij jou op kantoor. Vraag gewoon

te werken en te communiceren waardoor je

een demo aan. Heb je vragen of wil je meer

meer waarde kan toevoegen voor je klanten.

weten over de prijzen? We kunnen je ook een

Door gebruik te maken van het volledige

offerte sturen. Are you ready to get Debbled?

platform heb je een geïntegreerde oplossing
die je op elk gewenst moment verder kunt
uitbreiden.
Bereik meer met:
1.

Debble Workplace: het kant-en-klare
moderne intranet met alle functionaliteiten
die je nodig hebt (inclusief mobiele app).

2.

Debble Create: de template generator die
je helpt om nieuwe site templates toe te
voegen aan je digitale werkplek.

3.

Debble Editor: de krachtige tool die content
managers helpt om hun content te creëren,
reviewen en plannen.

4.

Debble Ideation: het platform dat
organisaties helpt met innovatie.

5.

Debble Knowledge Base: de perfecte tool
om alle kennis op één centrale plek te
verzamelen. Van kwaliteitsmanagement tot
een kennisbank.

Een complete oplossing met alle
functionaliteiten die je nodig hebt
voor je digitale werkplek.
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