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EngageXact är din plattform för att föra dialog med och 
förstå dina intressenter, så att ni tillsammans kan skapa 
bättre lösningar.

Att genuint engagera dina intressenter handlar inte om att bekräfta eller motbevisa dina egna antagan-
den. Det handlar om att underlätta en öppen dialog. I ett användarvänligt gränssnitt ger EngageXact 
dina intressenter enkel tillgång att göra sina röster hörda och låter dig få en överblick över idéer, attity-
der och stämningar med bara några klick.

EngageXact sätter engagemang och delaktighet i ett system och gör det mätbart. I den effektiva 
plattformen får du enkel tillgång till dynamiska och användarvänliga rapporter, som ger dig ett starkt 
beslutsunderlag för dina förändrings- och utvecklingsprojekt.
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DET FÅR DU SOM DELTAGARE:

 - En enkel, användarvänlig plattform, där du på kort tid kan göra 
din röst hörd

 - Tillgång till dialog med andra som har samma intressen som dig, 
där du kan samla stöd för, och utveckla dina idéer och inputs

 - Ett tydligt besked om hur man kan delta i dialogen och vad du 
kan påverka

Allt samlat i en modern och användarvänlig plattform.

DET FÅR DU SOM ÄR PROJEKTLEDARE:

 - En mall som snabbt och enkelt hjälper dig komma igång med ditt 
första projekt

 - Enkelt installationsflöde som hjälper dig att kommunicera tydligt 
om syftet med projektet

 - Möjlighet att gruppera deltagarnas input och identifiera mönster 
och insikter

 - Översikt över deltagarnas input och möjligheten att svara direkt

 - Säker hantering av personuppgifter - läs om GDPR

 - Hjälp med att bruka plattformen via Rambolls support

 - Utskick via e-mail med länk och möjlighet att välja SMS och e-Box

DET FÅR DU SOM BESLUTSFATTARE:

 - Full överblick över deltagarnas input i en tydlig insiktsmodul

 - Insikt i fokuspunkter för ditt område, utifrån dialogen med 
användarna

När du väljer EngageXact, väljer du även Ramboll. Det innebär att 
Rambolls konsulter hjälper dig att sätta upp systemet – och att 
du har tillgång till vägledning och råd hela tiden. Det gäller både 
vidare analyser, stöd till förändringsprocesser och insikt i en lång 
rad ämnesområden inom t.ex. elladdningsinfrastruktur eller håll-
barhets- och miljöstudier. 

EngageXact är en enkel, användarvänlig och handlingsinriktad 
plattform som hjälper organisationer att göra rätt. Och gör det på 
bästa möjliga grund av inputs från en bred grupp av intressenter.
Kontakta oss och hör mer.
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