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EngageXact er plattformen for å gå i dialog med og forstå 
dine kunder, ansatte og andre interessenter. Sammen kan dere 
finne løsninger og skape bedre resultater.

Å involvere interessenter handler ikke om å bekrefte eller avkrefte egne antakelser. Det handler om å 
legge til rette for en åpen dialog, slik at man sammen kan skape meningsfulle løsninger. Det brukerven-
nlige grensesnittet i EngageXact gjør det enkelt for interessentene dine å bli hørt. Samtidig får du med 
bare noen få klikk en oversikt over interessentenes ideer, holdninger og meninger. 

EngageXact setter involvering i system og gjør det målbart. I plattformen får du enkelt tilgang til 
dynamiske og brukervennlige rapporter som gir gode beslutningsgrunnlag i arbeidet med endrings- og 
utviklingsprosjekter.
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DETTE FÅR DU SOM DELTAKER:

 - En enkel, brukervennlig plattform hvor du kan gjøre stemmen din 
hørt på kort tid

 - Tilgang til dialog med andre med samme interesser som deg, 
hvor du kan samle støtte til og utvikle dine ideer og innspill

 - Tydelig forklart hvordan du kan delta i dialogen og hva du kan 
påvirke

Alt sammen samlet i en moderne og brukervennlig plattform.

DETTE FÅR DU SOM PROSJEKTLEDER:

 - En mal som raskt og enkelt får deg i gang med ditt første 
prosjekt

 - Enkelt oppsett som hjelper deg med å kommunisere prosjektets 
formål på en tydelig måte

 - Mulighet til å gruppere deltakernes innspill og identifisere 
mønstre og innsikt

 - Oversikt over deltakernes innspill og mulighet til å svare direkte

 - Sikker håndtering av personvern - les mere om GDPR i 
SurveyXact

 - Brukerstøtte via Rambølls support

DETTE FÅR DU SOM BESLUTNINGSTAKER:

 - Full oversikt over deltakernes innspill i en oversiktlig innsiktmodul

 - Innsikt samlet i fokuspunkter basert på dialogen med brukerne

Når du velger EngageXact, velger du også Rambøll. Det betyr at 
Rambølls konsulenter hjelper deg med oppsett av systemet – og 
at du til enhver tid har tilgang til veiledning og rådgivning. Det 
gelder både ytterligere analyser, støtte til forandringsprosesser og 
innsikt i fagområder i alt fra el-ladeinfrastruktur til 
miljøundersøkelser.

EngageXact er en enkel, brukervennlig og handlingsorientert plat-
tform, som hjelper organisasjoner med å gjøre det riktige. Og til å 
gjøre det på det beste grunnlaget av innspill fra en bred gruppe 
interessenter. 
Kontakt oss for å høre mer.

MED RAMBØLL I RYGGEN
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