
www.bluecolibriapp.com

BLUE COLIBRI APP

BASIC  - BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓS MULTIPLATFORM

PRO      - BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓS MULTIPLATFORM

ACADEMY- DIGITÁLIS ONBOARDING, E-LEARNING

BLUE COLIBRI

A Blue Colibri stratégiai partnere a



A BLUE COLIBRI APP FORRADALMASÍTJA
A BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓT

Érd el a munkavállalóidat bárhol, bármikor! 
Azonnali üzenetek és információk küldése és fogadása egyenesen a mobileszközökre  egyszerűen, 
mérhetően. Az elköteleződést, a szervezeti tanulást és a belső kommunikációt támogató  
mobilplatformunk megoldást nyújt a számítógépes munkaállomással és/vagy e-mail  címmel nem 
rendelkező, különböző helyen dolgozó kollégák elérésére. Az alkalmazás  alkalmazkodik Hozzád: 
vállalatra és igényekre szabható moduláris elemekkel és arculattal.
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FUNKCIÓK
Vállalatra és igényekre szabható moduláris elemek. 

KVÍZ
Játékos kvízek létrehozása. Képek, kérdések és válaszlehetőségek megadása. 
Pontszámok hozzárendelésének és toplista készítésének lehetősége.

PRO

FELMÉRÉS
Online felmérések készítése, megosztása és kitöltése egyszerűen, mérhetően, 
azonnali statisztikákkal.

PRO

KÖZÖSSÉGEK
Különféle csoportok létrehozása érdeklődési köröknek, munkaterületeknek, 
lokációknak stb. megfelelően. Célzott tartalmak küldése és megosztása a közösségek 
számára.

PRO

KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ
Fontos, rövid hírek, azonnali tájékoztatók figyelemfelkeltő megjelenítése.PRO

BASIC

GALÉRIA
Albumok készítése és megtekintése. A vállalat életét megragadó képek és videók le- 
és feltöltése.PRO

BASIC

Beágyazott videó, képes és szöveges anyagok, lapozhatóvá alakított interaktív 
prezentációk, letölthető tananyagok (Word és Excel fileok, ppt, pdf, stb.) 

E-LEARNING
ACADEMY

NÉVJEGYZÉK
Vállalati ki kicsoda. Hozzáférés minden munkavállaló céges elérhetőségéhez. 

ACADEMY

BASIC

PRO

ESEMÉNYNAPTÁR
Vállalati események létrehozása és megosztása egy könnyen kezelhető 
naptárban, visszajelzési lehetőséggel.ACADEMY

BASIC

PRO

DOKUMENTUMTÁR
Szabályzatok, előírások, tájékoztatók és különféle vállalati anyagok megtekintése, 
letöltése és visszajelzés küldése („Elolvastam és megértettem”).ACADEMY

BASIC

PRO

HÍREK
Vállalati hírek megosztása képekkel és videókkal minden munkavállaló vagy 
kijelölt csoportok számára.ACADEMY

BASIC

PRO

Munkakör-specifikus tartalmak és tananyagok. Visszamérhető tudás tesztekkel 
kérdőívekkel. Naprakész riportok és statisztikák.

DIGITÁLIS ONBOARDING
ACADEMY

CHAT
Chatelési lehetőség a névjegyzékből kiválasztva bárkivel, aki lehetőséget ad rá, illetve 
a közösségekben lévő csoportokban.

ACADEMY

PRO



HÍREK
Vállalati hírek 

megosztása képekkel 
és videókkal minden 

munkavállaló vagy 
kijelölt csoport 

számára.

DOKUMENTUMTÁR
Szabályzatok, előírások, 
tájékoztatók és 
különféle vállalati 
anyagok megtekintése, 
letöltése és 
visszajelzés küldése: 
(„Elolvastam és megértettem”)

FUNKCIÓK
Vállalatra és igényekre szabható moduláris elemek. 

ESEMÉNYEK
Vállalati események 

létrehozása és 
megosztása egy 

könnyen kezelhető 
naptárban, 

visszajelzési 
lehetőséggel.

NÉVJEGYZÉK
Vállalati ki kicsoda. 
Hozzáférés minden 
munkavállaló céges 
elérhetőségéhez. 

ACADEMY

BASIC

PRO
ACADEMY

BASIC

PRO
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BASIC

PRO
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GALÉRIA
Albumok készítése és 
megtekintése.
A vállalat életét 
megragadó képek és 
videók le- és feltöltése.

FUNKCIÓK
Vállalatra és igényekre szabható moduláris elemek. 

KÖZÖSSÉGEK
Különféle csoportok 

létrehozása érdeklődési 
köröknek, 

munkaterületeknek, 
lokációknak stb. 

megfelelően.

Célzott tartalmak 
küldése és megosztása 
a közösségek számára.

FELMÉRÉS
Online felmérések 
készítése, megosztása 
és kitöltése egyszerűen, 
mérhetően, azonnali 
statisztikákkal.

KIEMELT
TÁJÉKOZTATÓ

Fontos, rövid hírek, 
azonnali tájékoztatók 

figyelemfelkeltő 
megjelenítése.

PRO

BASIC

PRO

BASIC

PRO

PRO



KVÍZ
Játékos kvízek 

létrehozása. Képek, 
kérdések és 

válaszlehetőségek 
megadása. Pontszámok 

hozzárendelésének és 
toplista készítésének 

lehetősége.

CHAT
Chatelési lehetőség a 
névjegyzékből 
kiválasztva bárkivel, aki 
lehetőséget ad rá, 
illetve a közösségekben 
lévő csoportokban.

FUNKCIÓK
Vállalatra és igényekre szabható moduláris elemek. 

PRO
ACADEMY

PRO

DIGITÁLIS 
ONBOARDING

Munkakör-specifikus 
tartalmak és 
tananyagok. 

Visszamérhető tudás 
tesztekkel 

kérdőívekkel. 
Naprakész riportok 

és statisztikák.

E-LEARNING
Online oktatás és 
képzés, tudásmegosztás 
visszanézhető tananyag, 
elérhető tartalmak 
változatos formátum 
(videó, szöveg, kép, 
infografikon, pdf, ppt, 
galéria, stb.) 
Visszamérhető tudás 
(tesztek, kérdőívek) 
riportok, statisztikák

ACADEMYACADEMY



FELHASZNÁLÓBARÁT KEZELŐI FELÜLET
Tartalmak megosztása egyszerűen. Mérhető kommunikáció részletes 
analízisekkel és riportokkal, a munkavállalói élmény fokozása érdekében.

ELEMZÉSEK ÉS RIPORTOK MONITOROZÁSA
Hozzáférés a megosztott tartalmak statisztikáihoz.

FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE
Felhasználók felvétele, törlése és kezelése.

TARTALOM KEZELÉSE
Tartalom létrehozása, megosztása, moderálása.

CSOPORTOK KEZELÉSE
Célzott üzenetek küldése (különböző csoportoknak),
és csoportok kezelése.

MODERÁLÁS
A felhasználók által megosztott tartalmak jóváhagyása, 
és ellenőrzése.

ÉRTESÍTÉSEK KÜLDÉSE
Push értesítések küldése a felhasználók telefonjára.



E-LEARNING ADMIN FELÜLET
Onboarding és képzési folyamatok összeállítása, szerkesztése.

ÁTLÁTHATÓ FOLYAMATOK 
ÉS ELEMEK

FORMÁZHATÓ, MÁSOLHATÓ 
TANANYAGOK

VARIÁLHATÓ ELEMEK

EGYSZERŰ SABLONOK

RIPORTOK, STATISZTIKÁK

ADATOK EXPORTÁLÁSA



SEGÍTÜNK A BEVEZETÉSBEN!
A sikeres bevezetés 5 lépésben.

ELŐKÉSZÍTÉS:
Szakértőink felmérik a vállalat működését, céljait és 
igényeit. Segítünk a bevezetési stratégia 
kialakításában és a megfelelő időzítésben.

TESTRESZABÁS:
Kiválasztjuk és konfiguráljuk a szükséges modulokat. 
A vállalat arculatára szabjuk a platformot, hogy 
könnyebben tudjanak azonosulni vele a 
munkavállalók.

TRÉNING ÉS TESZTELÉS:
A felület kezelőit teljeskörűen megtanítjuk a platform 
használatára. Önkéntes ambassadorokkal kiegészített 
projektcsapattal teszteljük a felület működését, és 
segítséget nyújtunk minden felmerülő kérdésben.

BEVEZETÉS:
Támogatjuk a platform bevezetését kommunikációs 
anyagokkal (pl. videók, infografikák, plakátok stb.), és 
segítünk olyan kommunikációs stratégiát kialakítani, 
amellyel garantált a felület sikeres bevezetése és a 
munkavállalók bevonása.

TÁMOGATÁS:
A sikeres bevezetés után folyamatos technikai és 
tartalomgyártási segítséget nyújtunk. 

Tudjuk, hogy egy új kommunikációs platform bevezetése minden vállalat 
számára kihívás, ezért leírásokkal, tréningekkel, tanácsokkal segítjük a 
bevezetést, hogy minden gördülékenyen menjen a folyamat elejétől a végéig.
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KÖZÖSSÉGEK KVÍZ

FELMÉRÉSEK CHAT

GALÉRIA

A BLUE COLIBRI SZÁMOKBAN

45
PARTNER

60.000
MUNKAVÁLLALÓ

70%
KÉKGALLÉROS

12
IPARÁG

A PAPÍRNYOMTATÁS ÁTLAGOSAN 85%-KAL CSÖKKENT
4200 MEGOSZTOTT HÍR,
810 SZERVEZETT ESEMÉNY,
760 KITÖLTÖTT KÉRDŐÍV
ÁTLAGOSAN 75%-OS LETÖLTÖTTSÉG

TOP 5 IPARÁG
GYÁRTÁS, TERMELÉS

SZOLGÁLTATÁS

KERESKEDELEM

LOGISZTIKA

ÜZEMELTETÉS

AKIK MÁR HASZNÁLJÁK A BLUE COLIBRI APPOT:
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