Frigör kraften med digital samverkan
Om plattformen Språk: Engelska, svenska. Industri: Alla områden. Involverade affärsfunktioner:
Alla områden. Lösning: Teams platform. Tillgänglighet: I dag. Användning: Dagligen. Implementering:
Inom en vecka. Se en film om den digitala plattformen här Ladda ner vår app här

Produktöverblick

Vocean är en plattform för idégenerering och
digitalt samskapande. Aktiviteterna Rösta,
Utvärdera och Innovera kan sättas samman i valfri
ordning och arbetet sker i realtid. Därefter kan du
enkelt sammanställa resultatet i intelligenta
rapporter. Fokus ligger på digitalt samskapande,
vilket möjliggör positiv förflyttning av din
organisation eller dina utmaningar. Över 50 000
personer har deltagit i aktiviteter via Vocean.
Vocean frigör kraften i de många idéerna!

Kundvärden (Topp 3 värden)

1. Samskapa digitalt i realtid i helt anpassningsbara processer. Ta hjälp av kollektivt tänkande
för att svara på de större frågorna.
2. Vocean tillhandahåller smarta verktyg och AI
för att hjälpa dig att frigöra banbrytande
insikter och hållbara idéer.
3. Främja inkludering, skapa engagemang och
höj dina anställdas digitala mognad.
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Prismodell:

LICENSER: Free, Basic, Premium och Enterprise.
Du betalar en licens för varje ledare som kan
skapa aktiviteter.

Tänkande organisationer.
Stärkta medarbetare.
Pålitliga insikter från andra.
Från silomentalitet till horisontell förståelse.
Det är idén som är i fokus – inte idébäraren.

.

Om företaget. Voceans ambition är att frigöra bärande idéer som får företag och organisationer att växa.
I vår plattform för digitalt samskapande ligger fokus på bärande idéer med genomslagskraft samt att alla
deltagares röster hörs. Verktyget möjliggör nya sätt att skapa idéer i realtid. Bolaget är svenskt och grundades
2018 av Peter Kollin och Daniel Kassell. Målet är minst 1 miljon användare 2025. Vocean ingick ett samarbete
med Microsoft samt inledde sitt marknadsföringsarbete år 2021. Vocean finns tillgängligt globalt. Website

LinkedIn

Sömlöst integrerat med Teams
Med Vocean kan du ta ditt
Teamsmöte till nästa nivå. Du
kan samskapa digitalt där
aktiviteter kan startas direkt i
Teamschatten eller i din
kalenderbokning – eller att du
skickar inbjudan till en aktivitet
i valfri kanal. Ett aktivitetskort
dyker automatiskt upp hos
dina deltagare och underlättar
processen. Vocean ökar kreativiteten och effektiviteten i ditt
Teamsmöte och du kan samla
in uppgifter från deltagarna i
Vocean både innan och efter
Teamsmötet – tidseffektivt och
smart, självklart med direkt
återkoppling i realtid.
Nöjda kunder
Världens snabbaste workshop,
genomfördes i plattformen på
tio minuter med 30 företag.
Läs hela artikeln HÄR
Kontakt: Daniel Kassell
daniel.kassell@vocean.com

