
Anpassa

Surfa

Sök

Agera

Anpassa startsidan

Välj själv vad som möter dig när du loggar in på intranätet. Hämta data/flöden 

från olika delar av intranätet för att skräddarsy ytorna du möter när du loggar in.

Logiska kontroller

Vår målsättning är att användaren ska kunna navigera hela intranätet med 

hjälp av 5 stycken kontroller. 

Sökresultat

Vi vill arbeta fram en ny och förbättrad sök som följer samma 

designmönster som innehållsboxarna. Här kan du snabbt få fram 

en summering och ett svar innan du behöver gå längre ner i 

strukturen. Resultaten kommer att vara baserade på vad man ofta 

söker efter och andra faktorer som gör träffarna relevanta. 

Action-boxar: Sök

I sökträffarnas högerspalt ger vi möjligheten att snabbt agera baserat på 

dina sökresultat. Söker du t.ex. på ”Jag är sjuk” kommer användaren få 

möjligheten att direkt anmäla sin frånvaro eller andra relaterade actions.

Action-boxar: Innehåll

I högerspalten vid artiklar placerar vi genvägar till de viktigaste 

funktionerna som relaterar till innehållet. Detta kan vara genvägar till 

dokument eller mallar, formulär, anmälan eller viktiga kontaktvägar.

Söker jag t.ex. på ”lön” eller ”rapportera tid” visas andra relevanta 

boxar som t.ex. Personec boxen. Vid sökning kan det vara ”Rapportera 

din reseräkning” osv.

Sjukanmälan och Friskanmälan

Sjukdom och rehabilitering

Byta sjukledighet mot semester

Sjukanmälan och Friskanmälan

Sjukdom och rehabilitering

Byta sjukledighet mot semester

Sjukdom 32 artiklar

Innehållsboxar

Designen presenterar innehållet i 3 steg. 

1. Komprimerat innehåll

2. Expandera för summering

3. Gör en action med 

Anpassa användandet

När du efter en tid har blivit van vid intranätet så tillåter vi dig som ”power 

user” att ställa in funktionalitet som påverkar hur intranätet fungerar. Detta 

ger dig tillgång till ett mer avancerat läge.

Expandera Minimera Gå till
(Internt)
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Ladda ner

Artikel

Artikel

Artikel expanderad

Boxens rubrik

En expanderad artikel visar en summering av 
den fullständiga artikelns innehåll. Denna 
information bör innefatta det användaren är ute 
efter. För mer genomgående information kan 
man här ta sig vidare till artikelsidan.

Gå till fullständig artikel

Stämpla in Stämpla ut

Personec Flexsaldo: 28h

Är du sjuk?
Åtgärder vid sjukdom

Anmäl frånvaro

Dina karensdagar

Kontakta Anna

Anna Andersson
Din HR-person

Anmäl dig här

Anmälan


