
De 5 belangrijkste features om te 
overwegen bij de keuze voor een 
Enterprise Social Network 
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Privéberichten
Maakt meer specifieke en relevante discussies mogelijk 
tussen teams, collega’s en managers.

Zorg dat deze feature berichten kan groeperen op basis van de organisatiestruc-
tuur. Dit voorkomt spam en irrelevante berichten die naar de gehele staf gestuurd 
worden.

Tip!

Meest gebruikte feature 
onder eerstelijnspersoneel#1

Nieuwsitems worden 
dagelijks gepost door alle 
ESN gebruikers
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 Wanneer de meeste 
nieuwsitems, updates en 
events worden gepost
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Nieuwsupdates
Maakt het delen van belangrijk nieuws, belangrijke updates 
en informatie mogelijk.

Zorg ervoor dat je ESN integreerbaar is met andere essentiële tools (HR, training, 
roosters, etc.) om je staf een platform te bieden waarop ze alles voor hun werk 
kunnen vinden. 

Tip!

In privéchats die bestaan uit meer dan vijf mensen is de gedeelde informatie al niet 
meer relevant voor iedereen. Gebruik daarom de groepen feature om informatie te 
verspreiden over grotere groepen.

Tip!

Groepen
Laat filialen, afdelingen en medewerkers verbinden via 
doelgerichte en relevante groepen in plaats van massa 
e-mails naar de gehele staf.

Relevante tijdlijn
Is zeer geschikt voor continue updates. De tijdlijn is 
eenvoudig te gebruiken en lijkt op tijdlijnen die men kent 
van persoonlijke sociale media.

Post je update op maandagen om ervoor te zorgen dat het de aandacht van de 
meeste collega’s trekt. 

Tip!
 

Bestanden management
Voor het bewaren en inzien van bedrijfsdocumenten.

Zorg dat je ESN bestanden opslaat in een beveiligde cloud of omgeving en 
voorkom dat je personeel bestanden deelt via Dropbox, Google Docs of andere 
tools. 
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