
Stora uppdateringar i MyLive
Under v.39 kommer MyLive uppdateras med många nya innovativa funktioner. Uppdateringen innehåller en ny chatt- och
meddelandehantering, avdelnings- och enhetssidor samt möjligheten att svara på händelser och kommunicera med intranätet via e-post.

Chatt och meddelandehantering

Under 2013 har ett komplicerat och utmanande arbete pågått med att förbättra MyLives chatt. Den nya chatten ersätter den gamla
chatten/meddelandeflödet till ett enda och lätthanterligare kommunikationsflöde där all dialog sker mellan två eller fler individer.

Uppdateringen av chatten innebär även att användaren kan starta egna gruppchattar, chatta från mobila enheter (responsiv), skicka filer, blir
uppmärksammad av nya meddelande via ljudavisering.

Syftet och målsättningen med den nya chatten och meddelandehanteringen är att minska verksamhetens interna mejlande och att på sikt
utgöra ett substitut till det tidsslukande mejlsystemet.

Avdelnings- och enhetssidor

Det är nu möjligt att starta interna ”hemsidor/pages” för olika avdelningar eller kontor i intranätet där information om avdelningen visas och
publiceras.

Som användare kan man följa olika enheter i organisationen och likt Facebook kan avdelningen/enheten vara avsändare till sociala
uppdateringar till sina anställda och de som följer enheten. På enhetssidan finns även en förteckning över de personer på intranätet som
arbetar på enheten, enheten har en anslagstavla där de kan posta filer som kan vara av värde för sina följare.

För att minska administration och manuellt arbete skapas enheter direkt från intranätets befintliga avdelningar (ofta ärvt från AD).

Målsättningen med funktionen är att öka möjligheten att informera internt på enheterna, skapa samhörighet och gemenskap i de olika
underorganisationerna som finns hos er.

Mejla till intranätet

I den nya uppdateringen kan användarna mejla direkt till intranätets arbetsgrupper, kommentera via mejl och svara på notiser från intranätet
över e-post. Det går även att bifoga filer till intranätet direkt via mejlen.

Detta är en funktion som kommer öka aktiviteten på intranätet och underlätta för kommunikation i dialoger och arbetsgrupper när användaren
är på ”resande fot”. Målsättningen är tidsbesparing och tillgänglighet.

Utvecklingen av intranätprodukten MyLive sker kontinuerligt i dialog med MyLives kunder och i takt med marknadens trender/utveckling.

- Den stora fördelen med MyLive är att det är en färdig produkt redo att installera och att alla våra kunder blir erbjudna, via vårt serviceavtal,
alla de senaste funktionerna och uppdateringarna. Vi skiljer oss avsevärt från de traditionella CMS:n där kunden måste köpa eller bygga nya
funktioner och verktyg” säger Daniel Hagenfeldt, VD och produktchef för MyLive.

Kontakta Daniel Hagenfeldt för mer information om uppdateringarna och vidare utveckling (0704 94 10 00 / daniel@mylive.se)
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MyLive är ett paketerat socialt intranät som installeras i din driftsmiljö bakom din brandvägg. Produkten används idag av kommuner,
myndigheter och internationella företag.


