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EngageXact er din platform til at gå i dialog med og forstå 
dine interessenter, så I sammen kan skabe bedre løsninger.

Ægte inddragelse af dine interessenter handler ikke om at be- eller afkræfte dine egne antagelser. Det 
handler om at facilitere en åben dialog. I en brugervenlig grænseflade giver EngageXact dine inter-
essenter let adgang til at gøre deres stemme hørt og lader dig få overblik over ideer, holdninger og 
stemninger med ganske få klik.

EngageXact sætter inddragelse og involvering i system og gør det målbart. I den effektive platform får 
du let adgang til dynamiske og brugervenlige rapporter, som giver dig et stærkt beslutningsgrundlag til 
dine forandrings- og udviklingsprojekter.
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DET FÅR DU SOM DELTAGER:

 - En simpel, brugervenlig platform, hvor du på kort tid kan gøre 
din stemme hørt

 - Adgang til dialog med andre med samme interesser som dig, 
hvor du kan samle opbakning til og udvikle dine ideer og input

 - Tydelig besked om, hvordan du kan deltage i dialogen, og hvad 
du kan påvirke

Alt sammen samlet i en moderne og brugervenlig platform.

DET FÅR DU SOM PROJEKTLEDER:

 - En skabelon, som får dig hurtigt og nemt i gang med dit første projekt

 - Simpelt opsætningsflow, der hjælper dig med at kommunikere tydeligt om 
projektets formål

 - Mulighed for at gruppere deltagernes input og identificere mønstre og 
indsigter

 - Overblik over deltagernes input og mulighed for at svare direkte

 - Sikker håndtering af persondata – læs om GDPR

 - Hjælp til brug af platformen via Rambølls support

 - Udsendelse via e-mail med link og mulighed for at tilvælge SMS og e-Boks

DET FÅR DU SOM BESLUTNINGSTAGER:

 - Fuldt overblik over deltagernes input i overskueligt 
indsigtsmodul

 - Indsigt i fokuspunkter for dit område, baseret på dialogen med 
brugerne

Når du vælger EngageXact, vælger du også Rambøll. Det bety-
der, at Rambølls konsulenter vil hjælpe dig med opsætningen af 
systemet – og at du til enhver tid har adgang til vejledning og 
rådgivning. Det gælder både yderligere analyser, støtte til foran-
dringsprocesser og indsigt i en bred vifte af fagområder inden for 
fx. el-ladeinfrastruktur eller miljøundersøgelser.

EngageXact er en enkel, brugervenlig og handlingsorienteret plat-
form, som hjælper organisationer til at gøre det rigtige. Og gøre 
det på det bedst mulige grundlag af input fra en bred gruppe af 
interessenter.
Kontakt os og hør mere.

MED RAMBØLL I RYGGEN
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