Kategorisera sökresultatet
utifrån typ (t ex nyheter,
protokoll, blanketter,
verksamhet, person)

Visa antal träffar i varje kategori
Möjlighet att bara se träffar i
en viss kategori
Gör visuell skillnad på träffar
beroende på typ (person,
verksamhet, protokoll etc)

Visa vad i innehållet som
genererade sökträffen
Möjlighet att filtrera bort vissa
typer av träffar (t ex
protokoll)

Bättre sökresultatet

Prioritera träffar på webbsidor
som pekar på dokument över
träffar direkt på dokument i
resultatet
Hantera felstavningar genom
att ge förslag "Menade du..."
Möjlighet att sortera sökträffar
utifrån relevans, datum,
bokstavsordning och
populäritet.
Hantera synonymer (t ex ge
samma träffar för eldsvåda och
brand)

Möjlighet att söka utifrån
sådant man känner till (t ex
datum, person, kompetens,
område, typ av dokument etc)
Ge förslag på sökord allt
eftersom man skriver
Bättre sökmöjligheter

Möjlighet att söka i de
projektrum användaren är
medlem i
Gör det möjligt att söka på
personer via det vanliga
sökfältet i övre högra hörnet

Baserat på igenkänning

Gör det möjligt att söka utifrån det man känner till

Lista personer på en viss
avdelning tillsammans med
deras foto
Gör det möjligt att uttrycka
sin kompetens med en
förutbestämd uppsättning
taggar

Utifrån kompetens
Utifrån ansvar/roll

Vill enkelt kunna hitta det de letar efter

Utifrån namn

Möjlighet att söka efter personer

Hantera vanliga felstavningar av namn

Utifrån telefonnumer
Utifrån nätverk
Gör det möjligt att spara kontakter som favoriter
Möjlighet att se personer som
organisatoriskt är kopplade till
en annan person (t ex chef ->
medarbetare)
Hantera synonymer om man
inte vet exakt vad t ex en
avdelning heter
Möjlighet att söka även i andra
system som användaren har
tillgång till
Visa alltid vart i strukturen man är
Skapa en logisk hierarkisk
informationsstruktur där man
förstår vart man är

Gör det möjligt att navigera
utanför hierarkin genom
taggar
Utse en ansvarig för de olika
delarna i strukturen
Funktion där användaren kan
rapportera information som
saknas

Enklare att "bläddra" fram
information

Visa taggar på all information
som kan användas för att leta
vidare
Visa alltid länkar till relaterad
information (korslänkning)
Möjlighet att "bläddra" fram en
person genom
organisationshierarkin

Möjlighet att använd en "lokal"
sökfunktion som enbart söker
inom det aktuella området (t
ex blanketter, nyheter,
internutbildningar, protokoll)
Gör det möjligt att snabbt få
åtkomst till sina favoritsidor på
intranätet från första sidan

Möjlighet att lägga alla typer
av sidor till favoriter som
också visas på min startsida

2. Den undrande
"Jag vill ta reda på..."
Vill veta hur någonting
fungerar eller vad som
gäller. Letar ibland på
uppdrag av någon annan
och ibland för egen del.
Nyanställda besöker ofta
intranätet som denna
målgrupp.

Möjlighet att välja vilka
verktyg (lokalbokning etc) som
ska finnas på ens startsida
Möjlighet att ställa frågor till författaren
via kommentarsfältet
Möjlighet att "visa alla" för centrala
"informationstyper" som komplement till de
vanliga ingångarna (t ex alla blanketter, alla
nyheter, alla organisationscheman, alla protokoll)
Visa alltid annan relaterad
information/tjänster i
anslutning till det man
förnärvarande tittar på

Tagga all information
Gör dynamiska utsöknignar
baserat på kontext och
användarens profil

Vill veta mer om...

Visa alltid vem som äger
och/eller är författare till ett
visst innehåll
Lista vilka som är med i ett
visst projekt

Vissa alltid kopplingar till relevanta
personer för allt innehåll

Visa vilka som är med i ett
visst nätverk
Möjlighet att komma vidare till
underliggande system/verktyg
via intranätet

Automatisk inloggning

Rutin för att gå igenom och
revidera eller ta bort gammal
information
Visa vilken status information
har (t ex utkast, utgivet,
föråldrat etc)

Vill känna sig trygga med att
den info de hittar är rätt och
är den som gäller

Områdesansvariga och
ämnesansvariga för allt
innehåll på intranätet för att
undvika dubbel/likvärdig
information på flera ställen
Visa när det börjar gälla
Visa när information gäller

Visa när det slutar gälla (om möjligt)
Visa publiceringsdatum

Visa författare och/eller
innehållsägare på allt innehåll
Tydliggör eventuella undantag som finns
kopplat till informationen (t ex ett
styrdokument som inte gäller en viss
verksamhet)
Tydlig övergripande
organisationsbeskrivning

Hur beslut tas
Klickbart
organisationsscheman
Personer som jobbar där
Kortfattat kring hur man
arbetar mot de gemensamma
målen
Lista på projekt och nätverk
som man arbetar i
Beskrivning av vilken
kompetens man besitter

Vill få överblick och förstå organisationen

Kortfattad och tydlig
information om alla
verksamheter inom kommunen

Beskrivning av vilka områden
man gärna samarbetar med
andra kring
Tydliga kontaktuppgifter på
respektive verksamhets sida
Koppla till personer, nyheter,
artiklar etc som är taggade
med verksamheten
Visa hur verksamheten
relaterar till andra delar inom
kommunen
Konsekvent information om
respektive verksamheten (lika
utförlig överallt)

Beskrivning av den egna tjänsten och
vad medarbetaren förväntas bidra med
Lyft fram vanliga frågor, och sådant som
är extra viktigt för kommunen att
kommunicera (t.ex. vad som gäller vid
rehabilitering)
Erbjud ämnesindex
Gör hela innehållet sökbart

Vill veta sina rättigheter och
skyldigheter, samt vad som
förväntas av dem

Lättillgänglig digital handbok

Vad som gäller på
arbetsplatsen Örebro kommun

Rättigheter och skyldigheter
som anställd
Länka vidare till beskrivning
om hur olika administrativa
uppgifter går till

Exponera kontaktperson för de olika
avdelningarna i personalhandboken
Information om kommunen i stort samt
den aktuella förvaltningen
Göra det tydligare vad man ska göra
och hur man ska göra det för olika
situationer (rutiner, mallar, anvisningar
mm)

Strukturera informationen
utifrån roll och uppgift
Visa i första hand sådant som
är relevant för användaren

Utifrån roll, organisatorisk
tillhörighet och geografisk
placering

Möjlighet att låta visst innehåll
vara rättighetsstyrt
Möjlighet att lägga till alla
sidor på intranätet som en
favoritsida
Vill enkelt kunna hitta tillbaka

Möjlighet att skriva ut allt
material på ett bra sätt

Använd CSS för att definiera
utskriftslayout på alla sidor
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Visa vilka nätverk en person är medlem i

