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Podio är en mobil- och molnbaserad tjänst för samarbete och informationshantering.  
Podio hjälper dig att skapa ordning och reda i en social förpackning.

Vi vet av egen erfarenhet att arbetet både kan bli roligare och mer effektivt - bara man utgår 
från ett verktyg som är anpassat efter arbetssättet, inte tvärt om.

Vi har tagit fram ett upplägg på 3 steg som hjälper er att komma igång med Podio. 

KOM IGÅNG MED EN SOCIAL OCH EFFEKTIV SAMARBETSPLATTFORM



INSPIRATIONSGENOMGÅNG 
Din mail svämmar över av onödiga cc:s och du missar information då din projektkollega 
glömt att inkludera dig i det senaste svaret. Du skickar ut en kallelse till dina arbetskamrater 
och du är osäker på om alla läst, vilka det är som faktiskt dyker upp. Du kommer inte ihåg, 
låg det senaste dokumentet på servern eller i din kollegas dropbox-mapp?

Vi vet att den dagliga kommunikationen och projektstrukturen både påverkar arbetets resultat 
och stressnivån i din kropp. 

Podio är en molnbaserad tjänst som låter arbetet styra verktyget, inte tvärt om. Genom en 
interaktiv, social och lättförståelig struktur kan du och dina kollegor skapa en plattform som 
genererar gemenskap, dialog och snabba resultat. Allt på ett och samma ställe.

Låt oss visa hur det fungerar för oss på Elvenite.
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KOMMA IGÅNG - Workshop + Kickstart
Workshop (halvdag)

Vi kan verksamhetsutveckling och konsten att skapa effektiva processer. Ni kan er 
verksamhet. Låt oss tillsammans bygga upp en arbetsstruktur som passar era mål och syften.

Genom en första workshop går vi tillsammans igenom ert företags önskemål gällande struktur, 
arbetsflöde och innehåll. 

• Hur ser ert arbetsflöde och/eller era projektupplägg ut idag? Vad är bra och vad är dåligt?
• Vilka kommunikationskanaler använder ni idag? Når ni fram till varandra?
• Hur ser dokumentationen ut? Kan ni följa upp kommunikation, arbeten och projekt?
• Hur skulle Podio kunna anpassas efter era önskemål?

Detta utmynnar i en analys och ett dokument som sedan ligger till grund för kommande processupplägg. 
På så vis kan vi hela tiden gå tillbaka och se att vi jobbar mot ett gemensamt mål.

Kickstart (halvdag)

Bli produktiva från dag 1 i en workshop där vi kapar uppstartstiden och lägger grunden till ett 
effektivt nyttjande av Podio. 

Tillsammans sätter vi upp ett arbetsflöde med utgångspunkt i tidigare workshop.
Därmed bygger vi också upp ert första workspace och ser till att ni kommer igång med den interna 
kommunikationen.

Innehåll i punktform:

• Skapar struktur utefter ert arbetsflöde
• Sätter upp ert första workspace
• Ser till att ni kommer igång med medarbetarnätverket
• Genomgång av mobilapp
• Visar kopplingen till andra tjänster, så som Google Drive, Microsoft, Dropbox, GoToMeeting mfl.
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FÅ MED DIG HELA ORGANISATIONEN 
Nu kan ni Podio. Men sen då, hur får ni med er resten av organisationen på tåget?
Podio har låga trösklar och är uppbyggt av en social struktur som vi är vana från vårt privata 
användande. Det innebär att det inte bör vara så svårt. Men vi vet ju hur det kan vara, 
ett nytt arbetssätt är alltid ett nytt arbetssätt. Vi är dessutom externa intygare med egen 
erfarenhet - vilket kan vara inspirerande.

Vi kommer till ditt företag och ser till att inspirera och utbilda hela gänget. Tillsammans syr vi 
ihop 2 halvdagars komma-i-gång-workshop där vi går igenom fördelarna med Podio, utbildar 
i det befintliga arbetsflödet och ser till att alla interagerar.

Målet är att alla deltagare ska inspireras till ett dagligt användande av Podio.
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TILLSAMMANS SKAPAR VI EN EFFEKTIVARE ARBETSSTRUKTUR

Det finns alltid olika sätt att se på saker. Men en effektiv arbetsstruktur är alltid en effektiv  
arbetsstruktur. Det är förutsättningarna och målen som avgör processerna. Ni kan era 
förutsättningar och mål - vi kan effektivisera och anpassa processerna. Tillsammans, genom 
relevanta frågor, vägledning och inspiration, har vi möjlighet att bygga en social och effektiv 
samarbetsplattform som gör ert arbete både enklare och roligare.

Erfarenhet
Vi på Elvenite har över 4 års erfarenhet av dagligt arbete i Podio. Vi har följt produktens 
utveckling och hela tiden vidareutvecklat vår struktur i takt med med produktens förbättringar. 
Därför har vi möjlighet att hjälpa andra att snabbare och enklare komma igång med ett effektivt 
arbete. 

Förutsättningar för ett effektivare arbete 
För att inte riskera att måla in oss i ett hörn eller göra dubbelt arbete ser vi alltid till att 
analysera den nuvarande arbetsstrukturen och de befintliga processerna. Vad saknas? Vad 
kan bli bättre? Vilka problem har vi dag? Det här gör vi genom frågebaserade workshops som 
genererar ett mätbart analysdokument.

Därefter genomför vi en praktisk uppstart med analysdokumentet som utgångspunkt.

Vi ser också till att resten av företaget blir med på tåget och att ni får med er alla i ett dagligt 
användande av Podio.

Vi finns därefter tillgängliga för support eller vidareutveckling.

ERICA HALLIN
Sälj & relation

erica.hallin@elvenite.se 
+46 (0)702 - 76 23 97

SOFIA NORÈN 
Projektledare

sofia.noren@elvenite.se 
+46 (0) 70 646 95 41

CARL-FREDRIK HERÖ 
Utvecklare

carl-fredrik.hero@elvenite.se 
+46 (0)765 – 26 87 68

TILLSAMMANS

Låter det intressant? Kontakta oss så syr vi ihop en lösning som passar er.


