
SHAREPOINT

Klæd SharePoint bedre på med Tilewise
Enklere design skaber effektivitet og bedre insights



Skab informationsrige forsider
Giv dit SharePoint et boost og skab magien i SharePoints egen brugerflade sammen 
med DSI-NEXT. Tilewise er udviklet til at gengive informationer på en nem og bruger-
venlig måde, som er forståelig og fleksibel. 

Tilewise giver din SharePoint det den mangler – et lækkert design, effektiv adgang til dit indhold og indsigt i den 
data og viden du har brug for. Tilewise kan installeres på minutter og er skabt til dem, der ønsker at holde sig til 
”standard” SharePoint.

Design
Alle har ret til et lækkert design, men i SharePoint har det indtil nu krævet en voldsom investering. 
Med Tilewise får du et ubegrænset antal customisérbare sider som dine brugere vil elske, der virker 
på alle platforme.

Insights
Tilewise giver dig det centrale overblik over den information og viden du har brug for - og skaber 
opmærksomhed på de ting du ønsker fokus på i din organisation. Sæt en Tile på med nyheder fra 
dit brancheområde, en tile med KPI´er fra Power BI eller overvåg tickets i dit helpdesk system. Du 
bestemmer!

Effektivitet
SharePoint skal være et effektivt arbejdsredskab, med hurtig adgang til præcis de nyheder, do-
kumenter, sites, lister eller informationer du til enhver tid søger. Det er præcis det du får, når du 
skaber de rette forsider både på dit hovedsite og dine sektionsforsider. 



Det er nemt at komme i gang med Tilewise

Nem individuel administration og tilpasning
Tilewise giver dig muligheden for at lave individuelle forsider, hvor du via prædefinerede Tiles kan præsentere 
informationer til dine medarbejdere, på en nem og hurtig måde. Tilewise er intuitivt og du slipper for at bruge 
mængder af tid på opsætning og vedligeholdelse.

I Tilewise eksisterer der følgende standard Tiles:

I samarbejde med DSI-NEXT’s rådgivere finder vi ud af, hvordan 
Tilewise bedst hjælper din virksomhed. 
Vi finder ud af om der er specifikke ønsker og krav fra jeres side. 
Sammen løfter vi virksomhedens kommunikation til det næste 
niveau.

Opstartspakke
  30.000,-

Licens pr. bruger

30,- pr måned

          KOMMUNIKATION

Nyheder
Topnyheder

          GENERELLE

Kalender
Dokumenter (Søgning)
Dokumentbibliotek
Quick links
Links list

          EKSTERNT

Yammer
Embedded HTML
Eksterne nyheder

          ARBEJDE

Status
Opgaver
Optælling

          PERSONER

Medarbejdere
Personsøgning

          INTRANET

Madplan
Verdensur
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Hos DSI-NEXT ser vi SharePoint som en 
central samarbejdsplatform, der kan 
hjælpe en virksomheds medarbejdere 
til bedre samarbejde, mere struktur i ar-
bejdsopgaverne og lettere adgang til re-
levant information. Vi er overbeviste om 
at SharePoint i rigtig mange sammen-
hænge bør være det centrale digitale om-
drejningspunkt for det daglige arbejde. 

DSI-NEXT A/S udvikler og implementerer intuitive soft-
ware-løsninger baseret på Microsoft og Java teknolo-
gi. Virksomheden er en del af IT Relation Front-data 
koncernen, der samlet beskæftiger ca. 220 medarbej-
dere fra kontorer i København, Århus og Herning. 

Koncernen består af :


