Get it on

Windows Phone

News & Alert App
Versterk uw corporate communicatie met een professionele nieuwsapp. Netpresenter’s News
& Alert App informeert en alerteert uw medewerkers, waar ze zich ook bevinden. Een krachtige
militaire encryptie zorgt ervoor dat bedrijfsgevoelige informatie vertrouwelijk blijft. Geen toegang
tot een PC? Publiceer nieuwsitems en waarschuwingsberichten direct vanuit uw mobiele
apparaat!







SOCIALE INTERACTIE

AES-256 ENCRYPTIE

EENVOUDIG PUBLICEREN

Laat medewerkers met collega's te

Houd bedrijfsgevoelige informatie

Alerteer iedereen direct door

communiceren door berichten te delen,

vertrouwelijk met een krachtige militaire

waarschuwingsberichten eenvoudig te

liken of erop te reageren

AES-256 encryptie

publiceren vanuit uw mobiele apparaat





PERSONALISEERBAAR

RECYCLE CONTENT

De App is volledig personaliseerbaar aan

Vul de App automatisch met SharePoint-

uw huisstijl. Gebruik uw eigen App-icoon,

informatie, nieuwsfeeds of content uit

bedrijfslogo, lettertype en kleur

andere relevante bronnen

News & Alert App

Sociale interactie: shares, likes en comments

Push Notifications en Alerts

Extra Functies
• Netpresenter’s News & Alert App combineert

• Overal op de hoogte: Houd ook medewerkers buiten de

betrouwbare corporate communicatie met een

bedrijfsmuren (chauffeurs, vertegenwoordigers,…) op de

professioneel waarschuwingssysteem

hoogte

• Innovatie: ’s Werelds eerste nieuwsapp voor bedrijven

• Bereik iedereen: Laat bedrijfsnieuws, SharePoint-

met Push- en Waarschuwingsberichten en Encryptie

informatie, KPI’s, doelstellingen en aankondigingen op de
mobiele apparaten van uw medewerkers zien

Technische Details
• Plan berichten in op basis van tijdstip, dag van de week,

Directory, wordt informatie enkel verstrekt aan

maand of jaar

geautoriseerde gebruikers

• Stuur uw berichten naar specifieke personen, afdelingen of

• Uitgebreid User Management – eenvoudig beheer van

locaties

user accounts via Active Directory of e-mail authenticatie

• Voorpagina met SMART grid geeft u de mogelijkheid om

• Een professionele push-melding. Waarschuw en geef uw

artikels te sorteren per categorie, publicatiedatum, locatie

medewerkers direct instructies in geval van nood

en belangrijkheid

• Voortdurend ontwikkeld en geüpdatet

• Krachtige militaire encryptie. Met behulp van

• Voor Android, Apple iOS en Windows Mobile Smartphones

wachtwoordbeveiling en optionele LDAP of Active

en Tablets

Andere Producten

Corporate
Screensaver

Narrowcasting

Desktop
Alerts

Text & Push
Notifications

SharePoint
Connector

Zet inactieve computer-

Creëer uw eigen corporate

Laat direct belangrijke

Grijp direct de aandacht

Toon belangrijke

schermen in om

nieuwskanaal. Lage

informatie op iedere

van uw publiek en houd

SharePoint-informatie en

herhaaldelijk belangrijke

kostprijs en gemakkelijk

werkplek zien. Niet te

hen op de hoogte via

waarschuwingsberichten

informatie te laten zien.

uit te rollen.

missen.

push- en SMS berichten.

op PC, TV en App.

Ga naar www.netpresenter.com voor meer informatie over onze producten en oplossingen

