
Nya funktioner i webbprofilen
Johan Olsson, Mikaela Trygg



Version 5.3



Nya funktioner i 
webbprofilen



Fler designändringar i toppanelen
Nyheter



Sortera dokument med dokumenttyper
Nyheter



Sidopanel som ett pop-up fönster
Nyheter



Modellträd utan modellikoner
UTAN modellikoner MED modellikoner

Nyheter



Scrollbars!!

Nyheter



Utbildning:
Publicera modeller

Imorgon kl 9:15 i rum Zarah



Tack för oss!



2c8 Apps
Våra utvecklingsplaner



Förmågor i 2c8

Ny modell- och objekttyp



Syfte och mål

• Att ge våra befintliga kunder en större användning av 2c8 

Apps på en mer strategisk nivå.

• Att erbjuda 2c8 Apps till personer som idag använder både 

mindre och mer avancerade verktyg för att kartlägga 

förmågor.



Definition

• En förmåga beskriver »Vad« som behöver kunna utföras (utan 

att beskriva det i sekvens). Den beskriver vilken information 

som behövs för att utföra detta och vilken information som ska 

skapas. En förmåga kan ha en process som beskriver hur 

arbetet går till för att förädla information och skapa resultat. En 

förmåga har kan ha relation till roll/organisation för att 

beskriva vem som hanterar förmågan samt vilken kompetens 

eller resurser som behövs.

- Under arbete



• Människor (eller ibland datorer) utför aktiviteter med hjälp 

av resurser som ibland levererar ett resultat.



Förmåga

• Nytt objekt i gruppen 

för Process, Aktivitet 

och Projekt

• Fungerar precis som 

övriga objekt

- Nytt objekt



Förmåga
- Ny modelltyp

• Vid nedbrytning av 

förmågeobjektet skapas 

en förmågemodell

• Objektet blir 

automatiskt ett 

ramobjekt



Förmågeobjektets relation till andra objekt

• Ramen blir förberedd 

med relationer till 

andra objekt

• Ny relation

• Realiserar

• Realiseras genom



Exempel
- Myndighet



Exempel



Exempel





Användare i 
2c8 Apps

En blick framåt



Engagemang



2c8 AD



Single Sign-On



Sen då?



Titta framåt



• Att det ni skapar används och gör 

skillnad för verksamheten

• Hur får vi fler medarbetare att 

använda det publicerade materialet?

Vad vill vi?



• 3 pitchar

• Ni svarar via mobiltelefonen

• Vi får hjälp ☺

Upplägg





Låt medarbetarna

Påverka

För att öka

Delaktigheten

Och se till att modellerna är

Aktuella

Vi presenterar

Feedback







Varsågod att rösta!



Ge medarbetarna

Vägledning

För att öka deras

Förståelse

Vi presenterar

Intro





Varsågod att rösta!



Gör modellerna 

Lättillgängliga

Och se till att medarbetarna hittar

SINA modeller

Vi presenterar

Mobile App







Varsågod att rösta!



Avslutande fråga





Erbjudande

Som tack för ert engagerande 

medverkande får du boka en digital 

utbildning för dig för halva priset!

academy.2c8.com
Före 31 oktober
Rabattkod: MF2022



TACK FÖR I ÅR


