Confy Kris
- Kommunikationstjänsten för krissamordning
En kris är en akut, oönskad händelse och består ofta av två komponenter - dels den utlösande händelsen, dels
frågan om hur organisationen och ledningen handskas med omständigheterna.
Kommunikation är en central del i ett effektivt krisarbete och med Confy Kris får du en unik kommunikationskanal
som ger dig en effektiv krisberedskap.
Confy Kris säkerställer informationsflödet vid en kris och kopplar samman alla berörda kompetenser oavsett var
de befinner sig i världen.

Så fungerar Confy Kris
Confy är en användarvänlig och effektiv mötestjänst med ett kraftfullt webbstöd som är enkel att använda, säker
och alltid tillgänglig. Ingen bokning eller förbeställning behövs för att påbörja ett möte.
Ring upp en krisgrupp

Med Confy kan du skapa grupper av deltagare. Om en akut kris uppstår
ringer du in till ditt konferensrum och genom en enkel knapptryckning på
telefonen kan du låta samtliga medlemmar i din krisgrupp bli uppringda.
I mobiltelefonen kan du skapa en kontakt som är förprogrammerad att
ringa upp ditt möte och även hela krisgruppen. Med ett enda knapptryck
når du alla dina deltagare!

Krismöte på webben

Genom att ansluta till ett webbmöte kan ni dela dokument och program
oavsett var ni befinner i världen.

Införande av Confy Kris
Analys och planering

Tillsammans med varje kund analyserar vi hur Confy ska utformas för att
integreras med kundens individuella krishanteringsplan.

Genomförande

Vi hjälper till att skapa användarkonton och grupper.

Information

Vi tar fram användaruppgifter och interninformation för hur Confy ska
användas hos i organisationen.

Utbildning

Vi hjälper er med utbildning av användare och administratörer. Utbildning
erbjuds på plats eller på distans.

Support

Fri tillgång till telefon- och e-postsupport dygnet runt.

Vill du veta mer eller få tillgång till tjänsten?
Kontakta oss för frågor och mer information Har du några frågor kan du nå oss på info@confy.se eller på
telefon +46 77 410 10 49.

Vill du få hjälp att ta fram en krisplan?
Vi samarbetar med en av marknadens mest erfarna kriskonsulter, AkrAB. Kontakta oss för mer information.
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