TripleCo
AmbassadorApp

handige bedrijfsapp van en voor medewerkers
informaCe nieuws telefoonboek ideeën
klachten agenda en reservering
downloaden op
smartphone + tablet

Contact:
Arthur Popping - Senior Consultant
06 11 30 33 09
a.popping@3xco.nl

TOP! Ontwikkeling is exclusief dealer van 3xCo - apps

TO P!
ontw

ikkeling

POWERED BY: POWER-S & 3XCO

IN HET KORT
•

TripleCo AmbassadorApp is een handige app voor de
verbetering van interne communicaCe, betrokkenheid,
eﬃciency- en bedrijfsprocessen en markeCng

•

TripleCo AmbassadorApp is speciaal ontwikkeld voor
bedrijven en overheden vanaf 50 medewerkers. Door met
modules te werken kan per bedrijfstak, organisaCe of
dienst maatwerk voor elke toepassing worden geboden

•

TripleCo AmbassadorApp is 24x7 bereikbaar: nooit met
vakanCe, nooit vrij of ziek
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INFORMATIE IS MOTIVATIE
•
•

•
•
•

Medewerkers denken en doen mee!
Je kunt met elkaar discussiëren, ideeën inbrengen en
bijhouden. Reageren op bedrijfsnieuws en interne
berichten, meldingen of ideeën doen aan de organisaCe of
medewerkers. Collega’s en klanten of relaCes vinden in het
telefoonboek
TripleCo AmbassadorApp zorgt 24x7uur voor de juiste
communicaCe en bereikbaarheid
Geschikt voor Apple (IOS), Android op smartphone en
tablet
Met eigen CMS (beheersysteem) zodat de organisaCe zelf
de inhoud kan beheren

POWERED BY: POWER-S & 3XCO

WIE GEBRUIKT DE APP AL?
•
•
•
•
•

Vivat, Reaal, Zwitserleven, Route Mobiel
ProRail
Nederlandse Spoorwegen
Connexxion
ICS Schoonmaakdiensten
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INLOGGEN EN BEVEILIGING
•
•
•
•
•

Alleen medewerkers kunnen inloggen en communiceren
met de app, de organisaCe bepaalt dit zelf
Updates worden automaCsch gedaan en de app kan
pushberichten ontvangen
Teksten en ageeldingen zijn NIET te kopiëren en
screendumps zijn NIET mogelijk
ApplicaCon Security Assessment
De beveiliging is gecontroleerd door De Nederlandsche
Bank (DNB), bedrijfsgegevens zijn in vertrouwde handen
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MENU EN ONDERDELEN
•

•

De app is opgebouwd uit modules. Dat wil zeggen dat aan
de 8 basis modules nog nieuwe modules en
funcConaliteiten kunnen worden toegevoegd
Denk bijvoorbeeld aan:
–

–

Nieuws, Klantenservice, Gesprekken, Telefoon Mail, Idee
Pluim Opmerking, Mijn Proﬁel, Mijn OrganisaCe, Over Deze
App,
Meer mogelijk: enquête, vergader, parkeer, foto, agenda

POWERED BY: POWER-S & 3XCO

BEDRIJFSPROTOCOL EN ORGANISATIE
•

Goed communiceren voorkomt dure fouten en
misverstanden, vergroot de betrokkenheid en moCvaCe én
brengt doelen dichterbij

•

De do’s en don’ts van het gebruik van de TripleCo
AmbassadorApp staan in een duidelijk bedrijfsprotocol

•

Bedrijven, organisaCes en overheden kunnen hun missie,
strategie, doelstellingen, handleidingen en
leveringsvoorwaarden communiceren
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN
•
•
•
•
•
•
•

24x7uur communicaCe
Interne communicaCe die niet naar ‘buiten’ kan
Enorm Cjdbesparend door grote bereikbaarheid waardoor
minder extra overleggen en vergaderingen nodig zijn
Medewerker wordt ‘directer’ en eerder betrokken bij
communicaCe, beleid en acCviteiten
InformaCe is moCvaCe, betrokkenheid is onbetaalbaar, je
hoort erbij en er wordt naar je geluisterd
OrganisaCe weet wat speelt en leeo onder de
medewerkers (ideeën, feedback, likes en reacCes)
Analyses voor management
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KLANTCASUS REAAL VERZEKERINGEN
Uitdaging
Begin 2014: We hebben een ingrijpende reorganisaCe achter de rug en
daarna nog een overname door een buitenlandse parCj. Hoe raken onze
medewerkers weer betrokken bij de organisaCe?
Intranet wordt slecht bezocht en is een passief medium. Bedrijfsnieuws pas
een dag later in de krant lezen, werkt demoCverend. Wat moeten we doen
om onze medewerkers beter, persoonlijker en sneller te informeren?
De medewerkerstevredenheid is laag en het ziekteverzuim mede daardoor
hoger dan gemiddeld in onze branche. Hoe krijgen wij medewerkers zo ver
dat ze weer trots zijn op hun organisaCe en als ambassadeurs naar buiten
treden?

Oplossing
Geef de medewerkers een ‘tool’ en een plarorm dat van hen zelf is, zodat
ze het ook echt gebruiken. En dat ook toegevoegde waarde biedt met
actueel nieuws, relevante mededelingen. Dus op hun smartphone of tablet
met een app. En nog belangrijker: niet van boven naar beneden, maar
vooral van onder naar boven. Dus niet alleen ‘his masters voice’, ook
ideeën, meldingen, suggesCes en vragen. Terugkoppeling, ‘feedback’ vanuit
de organisaCe. Je wordt als medewerker gekend en erkend.
Inhoud en gemak gaan hand in hand. Behalve tweerichCngsverkeer met
informaCe geeo de app ook telefoonnummers en emailadressen. Zoeken,
kiezen en direct bellen of mailen. Een ander belangrijk aspect is de
beveiliging van de app, volgens strenge protocollen en strakke audits van
De Nederlandsche Bank. De app kan daardoor buiten het bedrijfsnetwerk
worden gebruikt. Screendumps maken, kan dus niet.

Resultaten in feiten en cijfers
- Gebruik van de app
80%-85% medewerkers
- Bereidheid app te gebruiken op eigen telefoon
30% (nu 75%)
- Overleg over bedrijfsmaCge onderwerpen
20% minder
- Gebruik smartphone met iOs (Apple Phone & iPad) 41%

- Gebruik bedrijfstelefoon met Windows Phone/tablet
- Gebruik buiten werkCjd (9.00-17.30 uur)
- Medewerkerstevredenheid
- Rapportcijfer app

29%
57%
van 3,7% naar 6,1%
8,3

- Gebruik smartphone met Android (Phone en tablet) 30%
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