Intranet-Application based on ASP.NET, MVC4
and powered by Umbraco CMS
Abstract: De nieuwe en verbeterde intranet-applicatie is opgebouwd rond het open source content management systeem Umbraco,
met behulp van het Model-View-Controller-model van ASP.NET, en vormgegeven met een Bootstrap template. Hierop kunnen de
werknemers van ABC-Groep de laatste nieuwigheden lezen, hun aanwezigheid op evenementen aangeven, technologische artikels
schrijven, reacties plaatsen en veel meer. De web applicatie ondersteund Single-Sign-On met ADFS, en implementeert integratie met
de Microsoft Exchange server, SharePoint document library en met de andere ABC-Applicaties.

Home: Elke gebruiker heeft een gepersonaliseerde homepagina.
Hier kan hij de nieuwste nieuwsberichten, technologische artikels,
technische sessies en evenementen bekijken. In zijn eigen kalender
kan hij snel zien wat er gepland staat voor de komende maand. De
sociale media Twitter en Flickr fleuren de website wat op.

Knowledge Center: In het knowledge center komen alle
technologische artikels en technische sessies. Dit zijn artikels en
sessies over bepaalde technologieën die andere waar werknemers
nog iets extra van kunnen bijleren. Je kan deze artikels en sessies
beoordelen zodat duidelijk wordt of ze nuttig waren of niet.

Single Sign-on:

Nieuws: Nieuwsberichten hebben als doel
alle werknemers of slechts een bepaalde
groep te informeren. Elke bericht behoort
tot een bepaalde categorie om makkelijk
het onderscheid tussen leuke of meer
serieuze berichten te maken. Belangrijke
berichten kunnen vastgezet worden zodat
deze steeds zichtbaar zijn.

Zoeken: Het zoeken is een grote
verbetering ten opzichte van het vorige
intranet. Er kan beter en gerichter gezocht
worden. Door het invoeren van tags die
aan content kan gelinkt worden, kunnen
items nog beter teruggevonden worden.

Afdelingen: De verschillende afdelingen in
ABC-Groep hebben hun eigen pagina’s op
het intranet. Deze kunnen ze naar
hartenlust bewerken en aanpassen. Buiten
de gewone inhoudspagina’s hebben ze ook
nog een FAQ

Andere features:

Evenementen: Op het intranet kunnen evenementen
georganiseerd worden. Hierop kunnen gebruikers zich dan op
aanwezig zetten. De organisator krijgt zo een mooi overzicht van
alle aanwezigen en kan het evenement beter voorbereiden.
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Reacties
Pagina delen
Notificatie
Account reservaties
HR referral beheer
Gebruikersinstellingen
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