Dé extensie voor digitale adoptie
myMeta voor een snelle, gemakkelijke
en efficiënte aanvaarding van een digitale oplossing

Het kompas om gebruikers te
helpen, te betrekken en op te
leiden bij de adoptie van een
nieuwe digitale oplossing
Wanneer werknemers en managers een nieuw
softwareprogramma gebruiken, vinden ze het vaak
moeilijk om hun taken uit te voeren. Met myMeta zijn er
geen gebruikershandleidingen meer nodig! Ondersteuning
voor uw oplossing gebruik is nu live, op het scherm.

Een digitale begeleiding
ingebed in uw webtoepassingen
myMeta is een onafhankelijke software, compatibel
met de populairste webtoepassingen, met name
SAP SuccessFactors,
Fieldglass,
SAP Concur.
myMeta is een hulpmiddel voor de hele bedrijfspopulatie,
ongeacht hun functies, hun locaties en werktalen.

myMeta is een echt antwoord op
een echte uitdaging
Verminder de kosten en verkort de
perioden van opleiding en onboarding.
Optimaliseer leer- en prestatieresultaten
op software.
Empower, betrek en motiveer uw
werknemers.
Verminder helpdeskverzoeken over hoe
te werken en gegevenscorrectie.
Verbeter de gebruikerservaring zonder
uw applicatie aan te passen.

Gebruikers worden stap voor stap, klik voor klik,
begeleid bij hun navigatie in de toepassing, met
ingesloten begeleiding, korte en duidelijke richtlijnen en
verklarende video's.

De tool die uw oplossingen naar een hoger niveau brengt
Wilt u complexe schermen duidelijker maken?
myMeta past hun uiterlijk aan!
Wilt u de belangrijkste informatie
benadrukken? myMeta legt er de nadruk op!
Wilt u complexe schermen vereenvoudigen?
myMeta verbergt wat niet relevant is!
Wilt u de gegevenskwaliteit van uw systeem
veiligstellen? myMeta vult velden van tevoren in,
maakt ze verplicht, en controleert hun formaat!

Wilt u aanvullende documentatie over een
belangrijk onderwerp?
myMeta maakt het in één klik bereikbaar!
Wilt u uw gebruikers helpen hun jaarlijkse
doelstellingen te bepalen?
myMeta begeleidt hen!
Uw LMS-admins zijn de weg kwijt bij het maken
van trainingssessies?
myMeta wijst ze de weg!

ARAGO Consulting is een wereldwijde integrator en reseller van SAP® Cloud oplossingen zoals SuccessFactors®
Fieldglass® of Concur®. Sinds de oprichting in 2010 heeft ARAGO Consulting organisaties succesvol geholpen bij
de overgang naar de Cloud en de verandering van hun bedrijfsprocessen met innovatieve oplossingen die meer
ROI genereren. Het myMeta digital adoption platform is een aanvulling op deze oﬀering van oplossingen en
diensten, om software adoptie makkelijker te maken en de gebruikerservaring te verbeteren.
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