Nyhetsbrev januar 2018
Kjære kunde,
Her følger en nyhetsbrev med oppdateringer.
Vi benytter anledningen
til å ønske velkommen til
nye kunder som har valgt
Styrsys siden forrige
nyhetsbrev
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Velkommen skal
dere være !

Siden forrige nyhetsbrev har vi oppdatert
våre hjemmesider. Dere vil nå finne mer
strukturert informasjon om våre produkter,
kunder og priser på www.itassist.no
Vi har oppdatert vår Styrsys plattform. Alle
Styrsys kunder, som kjører på vår
skybaserte løsning, er nå på ny plattform
med kryptert forbindelse (SSL/https).
Dette er i.h.h.t. EU-regulativ som kommer
relatert til sikkerhet.
Alle endringer i Styrsys gjøres tilgjengelig
for våre kunder via vårt demosystem og
varsles den enkelte kunde. Vi vil i løpet av
januar/februar 2018 sette opp slik at hver
Styrsyskunde får sin egen unike bruker i
demomiljøet og ut ifra dette kan gjøre en
vurdering av hvilke endringer som er
relevant for deres bedrift.
Som en del av fagarbeidet og innspill til
endringer i Styrsys tas gjerne imot tips fra
dere som kunder til vår fagrådgiver.
Fagrådigver Endre Grimsmo påpeker at det
er viktig at KS systemet benyttes aktivt og at
vi har en god dialog på innspill dere har og
endringer dere ønsker i Styrsys. På
startsiden i Styrsys har alle kunder
mulighet til å sende inn forbedringsforslag.

De kunder som ønsker en faglig
vurdering av disse endringene og som har
en eldre versjon av Styrsys bes ta kontakt
med Ole Diesen for videre avtale, mobil:
90727191, mail: ole.diesen@itassist.no
ITassist benytter anledning til å nevne at
vi fra flere av våre kunder har fått
tilbakemelding om at de trenger et bedre
verktøy for å samhandle med kunder og
samarbeidspartnere i prosjekter.
Vi har i det siste forbedret innholdet og
brukergrensesnittet i vårt prosjekthotell,
noe som nå gjør det enklere å invitere
prosjektdeltagere, dele, finne og
strukturere informasjon.
Om det er noen av dere som ønsker mer
informasjon om prosjekthotellet er det
bare å ta kontakt.
ITassist jobber også i disse dager med å
forbedre brukergrensesnittet på vår
mobile plattform. Dette vil bli en helt
annen opplevelse for sluttbruker enn
tidligere.

Som vi har oppfordret tidligere må de
som ønsker et system som gir bedre
kontroll på gjennomføring og
oppgavestyring i prosjekter, KS integrert
De viktigste endringer som er gjort i Styrsys
i 2017 er at det er lagt inn regler for varsling med prosjekt, for å nevne noe, ta kontakt
med oss. Her kan dere se hva som støttes
som trådte i kraft 1.7.2017. Det er
av arbeidsprosesser i prosjektmodulene:
utarbeidet Miljøfyrtårnkriterier for
prosjekterende og rådgivende. Vi har laget Styrprosjekt
egen hjelpeside i StyrSys for prosessen med
sentral godkjenning, hvor vi viser hvordan Sist, men ikke minst har vi laget en blogg
systemkrav er behandlet i StyrSys, og det er hvor dere som kunder kan legge inn
lagt ut hjelpeverktøy for dokumentasjon av spørsmål og følge med på innlegg som
kompetanse og erfaring.
legges ut: brukerforum

Vi i ITassist benytter anledningen til å ønske dere godt nyttår !

