Office Connector
Oslagbar koppling mellan Office och SharePoint

Enkelt, snabbt och genialiskt. Dokumenthantering i
SharePoint när det är som bäst.
En toppenprodukt för de som jobbar mycket med dokumentintensiva lösningar i
SharePoint. Connector innehåller delprodukterna Document Connector, Outlook
Connector och Document Explorer som tillsammans eller var för sig ger användare en
helt ny dimension av SharePoint och Officepaketet. Enkelhet och snabbhet ger
effektivitet, utan att försämra resultatet.

Bakgrund: Allt börjar I SharePoint
SharePoint har en bra grundfunktion för dokumentlagring och dokumenthantering. Med de
basfunktioner som erbjuds, kan man komma långt till en mindre del av den investering som
krävs för ett skräddarsytt system. När ett dokument väl befinner sig i SharePoint är man
riktigt effektiv. Det är just när dokumentet inte finns där eller när man är i begrepp att skapa
eller att ändra det som vi på Axalon tycker att man kan vara mer effektiv. Många av våra
kunder upplever processen av att skapa eller att ladda upp ett dokument till SharePoint som
omständlig och krånglig. Speciellt för större organisationer och företag som har många
användare med olika kunskapsnivåer och behov.

Lösning: Börja i Word
Produkterna låter användare jobba mera likt som man gjort tidigare. Användare utgår från sin
Officeapplikation och väljer där vad man vill göra. Skapa, redigera, öppna eller bifoga filer
och dokument. Bakom ligger funktioner från SharePoint som ser till att användaren får rätt
mall, rätt behörighet och möjligheten att nyttja alla andra fina funktioner i SharePoint. Har
man dessutom Office 2007 eller nyare version så kan man nyttja funktionen Off-line vilket är
en synkad lösning så att man kan nyttja mallarna i SharePoint oavsett om man är uppkopplad
eller inte.
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Office Connector
Oslagbar koppling mellan Office och SharePoint

Nyttan: Färre moment och snabbare administration
Nyttan är att man får en effektiv hantering av dokument där vi undviker störande moment
som uppladdning, mellanlagring och flera uppsättningar av mallbibliotek. Användaren kan
direkt från aktuell Officeapplikation påbörja sitt arbete utan att tappa andra funktionaliteter.
Nyttan som uppnås med Connector är färre moment, snabbare administration, integration
med befintliga mallsystem samt lägre krav på användarens IT-vana och kompetens.
Connectorn sparar pengar.

Helhet. Hel eller i delar…
Vår koppling mellan Office och SharePoint består av tre kompletterande produkter.
Document Connector är basen som de flesta dokumentskapande medarbetarna behöver för
att vara effektiva. Outlook Connector blir
snabbt allas favorit, då den är oslagbar på
att hantera dokument eller filer mellan
Outlook och SharePoint. Document
Explorer attraherar alla de som jobbar
mycket med dokumenten och har
administrationsansvar där produkten gör

Här passar produkten extra bra





Dokumentportal
Projektportal
Ärendeportal
Ledningsportal

underverk både i funktionalitet och
tidsbesparande.
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Kontakta oss
Mattias Davidsson
Produktchef
021-81 41 72
mattias@axalon.se
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