Ledningssystem
All företagsinformation samlad på ett ställe - i SharePoint

Grafisk anpassning utifrån era processer i SharePoint
Med Axalons ramverk för ledningssystem får ni ett oerhört prisvärt och ett användarvänligt
gränssnitt för alla era medarbetare. Vi erbjuder en beprövad samt standardiserad lösning där
ni har full kontroll samt stöd för verksamhetens styrande dokument.
Systemet läggs upp med en integrerad dokumentstruktur som är anpassad efter er
verksamhet och era processer, samt befintlig dokumentation/information. Vi skapar enkla
och effektiva verksamhetssystem oberoende av vilka standarder ni arbetar mot.

Användarvänlighet håller systemen levande
Om all information som rör din organisation finns samlad på ett ställe, kommer
informationsspridningen bli mycket smidigare. Informationen är alltid aktuell och den sprids
enkelt ut till den som den berör. Från topp till botten jobbar vi med enkel och tydlig
navigering. Vi hjälper er att bygga systemet utifrån er verksamhet, era processer och inte efter
standardens paragrafer. Resultatet blir att du och din organisation sparar tid. Tid som annars
skulle lagts på att söka information samt att utvärdera om den var aktuell och relevant.

Tillförlitlig information säkerställer kvalitet
Sker det kontinuerlig förbättring av verksamheten och dess processer? Vad är värdet av att
veta att den information som sprids alltid går att lita på? Vårt ramverk innehåller funktioner
som förhindrar att fel information nyttjas. Det är alltid den senaste publicerade och godkända
informationen som når användarna.
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Installation och konfiguration av Plattform
•

Installation av komponent från Axalon: File-Info-Indocs för automatisk ”taggning” av
metadata samt koppling av fält till Wordmall.

•

Enkelt godkännandeflöde av dokument

•

Sökfunktionalitet

•

Lösning för hantering av giltighetstid på publicerade dokument

•

Navigering med Visio-lösning*

•

Arbetsbibliotek

•

Publiceringsbibliotek där alla godkända dokument lagras med senaste versionen

•

Arkiveringsfunktion

•

Arbetsflöden för avisering till dokumentägare när ett dokument skickas för
godkännande

•

Arbetsflöde som aviserar utfärdare om dokument avslås

•

”Min sida” – som samlar all viktig information för de som arbetar med dokumenten i
ledningssystemet
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