7.0 Platforma współpracy, która łączy pracowników i sprawia, że są zaangażowani.
Tysiące ﬁrm na całym świecie polega na HCL Connections, aby uprościć pracę, zwiększyć
produktywność pracowników i stworzyć bardziej zaangażowaną organizację - jest to jedyna
platforma współpracy korporacyjnej skupiona na prawdziwej sile twojej ﬁrmy - ludziach.
Program

Funkcja

Wartość biznesowa

NOWE FUNKCJE: SZYBSZA ORGANIZACJA ZESPOŁÓW. ELIMINACJA GRANIC. WDRAŻANIE Z SZYBKOŚCIĄ.

Szablony
społeczności

Twórz sprawdzone i wciągające szablony oparte
na najlepszych praktykach — lub korzystaj z
wbudowanych, profesjonalnie zaprojektowanych
szablonów dzięki Connections.

Szybko rozpocznij swoje projekty i spraw,
aby sukces był powtarzalny. Szybsze
uruchamianie zespołów dzięki nowym,
łatwym w użyciu szablonom.

Pomoc
techniczna dla
ekosystemów
ﬁrmy Microso

Zintegruj wartość jaką dają społeczności oparte na
Connections z narzędziami ﬁrmy Microsoft.

Użyj mocy Connections, aby wypełnić luki
w możliwościach narzędzi ﬁrmy
Microsoft.

INSIDE MICROSOFT

Znajdowanie, uzyskiwanie dostępu i
udostępnianie zawartości pięciokrotnie
szybciej; praca z Connections i produktami
Microsoft nigdy nie była łatwiejsza.

Dostęp jednym kliknięciem do społeczności
Connections na kanale Teams; udostępniaj
zawartość Connections na kanale Teams.

Łatwo przerzucaj treści między dowolnym
klientem programu Outlook a Connections.

Spraw, aby Twoja praca była bardziej
płynna – wbudowana integracja wzmacnia
komunikację zespołową, szybkość
podejmowania decyzji i produktywność.

INSIDE CONNECTIONS
Inicjowanie czatu Teams 1 do 1 z dowolnym
kontaktem z Connections; udostępniaj dowolną
stronę Connections na kanale Teams.
Bezproblemowo uzyskuj dostęp do bibliotek
programu SharePoint w Connections.
Automatycznie zapisuj zmiany w plikach pakietu
Microsoft Ofﬁce do Connections.

Ulepszenie
wdrażania

Łatwe wdrażanie najnowszych
funkcjonalności znacznie skraca czas
wdrażania dzięki natywnej obsłudze chmury
Component Pack i zautomatyzowanym
skryptom.

+48 85 74 89 192
solutions@computerplus.com.pl

Skraca czas wdrażania o 90% dzięki nowym
skryptom pakietu Component Pack.

Obsługuje nowe opcje wdrażania natywnego
dla chmury dla Amazon EKS, Red Hat
OpenShift.
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7.0 Platforma współpracy, która łączy pracowników i sprawia, że są zaangażowani.
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DŁUGOLETNIA WARTOŚĆ: WYKORZYSTAJ MOC SWOICH ZESPOŁÓW DZIĘKI CONNECTIONS.
Orient Me

Spersonalizowana strona główna zbiera
najbardziej odpowiednie aktualności z twojej
sieci. Od ważnych kontaktów i społeczności
dzieli Cię tylko jedno kliknięcie.

Upraszcza codzienną pracę — wszystko, co dzieje
się w twojej sieci oraz praca, która wymaga danych
wejściowych, jest traktowana priorytetowo.
Łatwa do znalezienia i przeﬁltrowania.

Huddo Ac vi es
Plus

Więcej możliwości dzięki ulepszonemu Huddo
Activities Plus, pozwalającemu na szybkie i
elastyczne zarządzanie projektami dla każdego
pracownika.

Repozytoria plików online to miejsca, w których
projekty i współpraca giną. Zapewnij swoim
zespołom lekkie możliwości zarządzania
projektami, aby szybciej osiągnąć swoje cele.

Communi es

Łatwe organizowanie zespołów i treści wokół
wspólnych celów lub projektów, przyspiesza
wykonywanie prac.

Interakcje między zespołami są bardziej naturalne
i łatwo jest znaleźć, udostępnić i zorganizować
pracę i projekty.

Touchpoint

Szybciej rozwijaj swoje społeczności dzięki
Connections Touchpoint — kreatorowi połączeń,
który łączy pracowników do społeczności i treści,
których potrzebują.

69% pracowników jest bardziej skłonnych do
pozostania w ﬁrmie przez ponad 3 lata, jeśli mają
świetne doświadczenie podczas dołączania do
zespołu — Touchpoint upraszcza ten proces.

Odkrywanie
wiedzy
specjalistycznej

Connections wie, kto ma doświadczenie w
poszczególnych dziedzinach, co pozwala szybko i
łatwo znaleźć ekspertów i odpowiedzi, których
potrzebujesz, wyszukując proﬁle
współpracowników, treści i działania.

Działaj i reaguj szybko, znajdując potrzebne
odpowiedzi; promuj swoją wiedzę, aby pomóc
wszystkim w organizacji.

Elas csearch

Teraz w standardzie z najlepszymi w branży.

Zmniejsza koszty serwera i administratora.

Dockerenabled

Konteneryzowane komponenty dokerowe
Connections oferują standaryzację i elastyczność.

Docker umożliwia szybszą instalację i ułatwia
uaktualnienia, ponieważ jesteśmy zaangażowani
w ciągłe cykle uaktualniania.

Konﬁgurator Lite

Łatwość dostosowania funkcjonalności
Connections; personalizacja środowiska każdego
użytkownika.

Znacznie upraszcza uaktualnienia
dla niestandardowych środowisk i przyspiesza
wdrażanie nowych funkcji.

Opcje wdrażania

Wdróż Connections w środowisku lokalnym lub
uruchamiaj je w chmurze; otrzymasz wszystkie
najnowsze funkcje i aktualizacje, gdy tylko będą
dostępne.

Współpracuj z naszymi partnerami HCL Cloud
Hosting Partners, aby dostosować swoje
wdrożenie do strategii IT. Chmura lokalna,
prywatna lub chmura wielodostępna.
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