
EN NY DIGITAL ARBETSPLATS FÖR 
HUMANAS 15 000 MEDARBETARE

VILL DU 
VETA MER?

Humana är ett av Nordens ledande omsorgsföretag 
med över 15 000 medarbetare i Sverige, Finland, 
Norge och Danmark. Humana erbjuder tjänster inom 
individ- och familjeomsorg, personlig assistans, 
äldreomsorg och LSS.  
 
När Humana ville samla alla medarbetare i en och 
samma digitala plattform valde de Nexer Worklife som 
sin partner.

Med över 10 000 medarbetare ute på fältet – till exempel 
personliga assistenter, undersköterskor och behandling-
sassistenter – är det en utmaning att bygga en gemens-
am företagskultur och samtidigt hitta ett effektivt sätt 
att nå ut till alla med viktiga nyheter och information.                     
Tack vare Nexer Worklifes lösningar kan de nu nå ut till 
samtliga medarbetare, även de ute på fältet.

Utmaning

Lösning

Resultat

Nexer Worklife hjälpte Humana att bygga ett intranät 
som kopplar samtliga fältarbetare och kontorspersonal 
till samma digitala arbetsplats.  Detta var möjligt genom 
att utveckla en enkel lösning för fältarbetare, som inte har 
Microsoft-365 licenser. 

Med den enkla versionen av Humanas SharePoint och 
Microsoft 365-intranät kan fältarbetarna, via dator och 
mobil, få tillgång till de verktyg och den information som 
är värdefull för dem. 

Plattformens användarupplevelse är samma som i den 
fullständiga versionen som används av anställda med 
Microsoft 365-licenser.
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Med hjälp av Nexer har Humana lyckats skapa en digital 
arbetsplats som även är tillgänglig för de användare som 
idag inte har behov av Microsoft 365-licens, dock med 
möjligheten att uppgradera lösningen på användarbasis, 
om behovet av digitala verktyg skulle förändras över tid. 
 
”Leveransen av vår digitala arbetsplats sammanföll med 
coronapandemin. Den gjorde behovet av ett gemensamt 
kommunikationsverktyg ännu viktigare för oss. Den grun-
dläggande tekniska plattformen levererades därför före 
schemat, på bara två veckor! Utöver plattformen för den 
digitala arbetsplatsen har Nexer även stöttat oss med 
att migrera dokument och dokumenthantering”, säger 
Jonatan Arenius, Chef för internkommunikation på
Humana.


