FortyTwo
Accelerator
Uw sociale kennisplatform versneld
implementeren
Door het stimuleren van de kennisdeling maakt u uw organisatie efficiënter en slagvaardiger. Met een robuust kennisplatform blijft waardevolle kennis op één centrale
plek behouden en neemt de onderlinge betrokkenheid toe. Met de FortyTwo Accelerator
helpen wij u zo’n sociaal kennisplatform versneld realiseren en implementeren.
Het Nieuwe Werken: u kunt er niet meer omheen. Ook uw
organisatie wil efficiënter en flexibeler werken. Uw medewerkers
moeten altijd en overal toegang hebben tot de kennis die in uw
organisatie aanwezig is. En beter nog creëren ze die kennis
gezamenlijk in een centraal online platform. Deze ‘sociale’
dimensie zorgt ervoor dat relevante kennis en expertise op
eenvoudige wijze toegankelijk en actueel blijft.

Door kennisdeling te stimuleren wordt uw organisatie
slagvaardiger
Mede dankzij de nieuwste technologische ontwikkelingen kunt
u nu snel en goed een kennisplatform opbouwen. Microsoft
SharePoint biedt hiervoor een sterke basis. KPN Consulting biedt
u onder de noemer FortyTwo Accelerator een set aanvullende
componenten die de functionaliteit van SharePoint voor toepassing als kennisplatform sterk uitbreidt.
Onze oplossing
Met onze FortyTwo Accelerator componenten (web parts en
services) krijgt uw sociale kennisplatform veel extra mogelijkheden bovenop de standaard software van Microsoft SharePoint.
Zo is er een Social Gaming framework dat medewerkers aanzet tot
actieve deelname aan het kennisplatform. Via social gaming
kunnen medewerkers punten verdienen door het invullen en
onderhouden van hun profiel, het uploaden van documenten,
het geven van waardering of het delen van blogs. Als een
medewerker voor specifieke activiteiten een bepaald aantal
punten bereikt, dan ontvangt hij of zij een virtuele medaille
en stijgt zijn of haar positie in de ranglijst voor kennisdelers.
Dit draagt wezenlijk bij aan een actieve deelname aan het

kennisplatform. Social gaming stimuleert medewerkers om dit
platform samen tot een succes te maken. En zo de kennis binnen
uw organisatie actief te verspreiden.
De belangrijkste uitgangspunten van de FortyTwo Accelerator:
• De medewerker centraal
• Het belang van inhoud
• Eenvoudig in gebruik
• Aantrekkelijk vormgegeven
• Rijk aan functionaliteit
• Rendement op bijdrage door medewerkers
• Meetbare bijdrage
• Aanzetten tot gebruik
Op basis van uw bestaande of toekomstige Microsoft SharePoint
Server, onze FortyTwo Accelerator componenten én uw specifieke
wensen, helpen wij u versneld uw sociale kennisplatform te
realiseren én te implementeren. Wij begeleiden u bij de volgende
stappen:
•	Analyse van de aanvullende wensen en specifieke inrichting van
het platform op basis van uw doelstellingen
• Ontwerp, realisatie en uitrol van het platform
•	Inrichting van de beheersorganisatie en afstemming met uw
medewerkers
•	Motiveren van uw medewerkers bij de start of ingebruikname
van het platform
Uw voordelen
•	Versnelde realisatie: u hoeft uw kennisplatform niet vanaf nul op
te bouwen. Met Microsoft SharePoint als bewezen basis en onze
aanvullende FortyTwo Accelerator componenten, helpen wij u

uw platform in korte tijd op te bouwen. Dat scheelt u tijd én geld.
•	Bewezen aanpak: onze bewezen aanpak en best practices
kunnen u helpen om uw kennisplatform op de juiste wijze te
realiseren en implementeren.
•	Advies en begeleiding: naast de functionele aspecten kunnen
wij u ook adviseren en begeleiden bij de inrichting en beheersing van organisatie- en adoptieaspecten. Onze ervaring met het
aanzetten tot gebruik en betrekken van medewerkers biedt
hierbij een grote toegevoegde waarde.
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Waarom KPN Consulting?
KPN Consulting helpt u bij een versnelde en zorgvuldige opbouw
van uw sociale kennisplatform. In het hele traject – van analyse tot
beheer – staan wij u bij. Onze specialisten zijn op het hoogste
niveau gecertificeerd. KPN Consulting is Microsoft Certified Partner
en beschikt binnen dat partnerschap onder meer over de volgende
competenties:
• Content Management
• Portals and Collaboration
• Unified Communications
• Application Integration
• Business Intelligence
• Search

Componenten van uw sociale kennisplatform
Statistieken en Social Gaming
Gebruiksstatistieken
Prestatie en medaille dashboard
Community site statistieken
Upload & download statistieken
Top 10’s (community sites, blogs, documenten)
Promotie carousels (collega’s, community & inhoud)
Suggesties (collega’s, inhoud)
Activiteiten
Updates van je collega’s
Updates binnen community sites
Updates voor inhoud
Twitter integratie (extern naar intern)
Communities
Self-service voor community sites
Overzichten van Members en Fans
Nieuwste community sites
Nieuwe of gewijzigde wiki-pagina’s
Nieuwste forum onderwerpen
Recente documenten
Notificatie e-mails
Social
“I like it”
Reacties
Waarderingen

• beschikbaar, • geavanceerd

kpn.com/consulting
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