Ledningssystem i SharePoint
All företagsinformation samlad på ett ställe – i SharePoint

Ledningssystem

- Med grafisk anpassning utifrån era processer
Ett behörighetsstyrt system som gör det enkelt för era medarbetare att hitta de rutiner och dokument
som är relevanta för dem – Helt Office-integrerat och otroligt lättarbetat!
Vi hjälper er att lägga upp systemet i en integrerad dokumentstruktur som är anpassad efter er
verksamhet och era processer samt befintlig dokumentation/information

Fördelar
•

Automatisk versionshantering av dokumenten

•

Enkel behörighets- samt åtkomststyrning

•

Skapa enkla och effektiva Kvalitets och Miljösystem baserade på exempelvis BRC, BRC/IOP,
ISO 9001 eller ISO 14 001 – eller en kombination av system.

•

Vi hjälper er bygga systemen efter era egna processer och inte efter standardens paragrafer

•

Dokumenten är alltid tillgängliga för all personal via en webbsida

•

Snabb driftsättning och enkelt att testa

•

Enkelt att söka på dokument i olika vyer så att man "bara" ser sina egna dokument

Enkelt att även spara och följa upp redovisande dokument
•

Ex. avtal, varuinformationsblad hygienronder, rengöringskontroller, labanalyser mm.

•

Spara filer direkt eller scanna in och spara som PDF fil
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Ledningssystem i SharePoint

Avvikelse- & Reklamationshantering

- Enkelt att företagsanpassa och med stora uppföljningsmöjligheter
Ett behörighetsstyrt system som förenklar för de individer som hanterar ärenden.
Avvikelser registreras av användarna och berörda utredare får automatiskt en notifiering om att
ärenden har skapats. I modulen får ni sedan full koll på status, vem som gör vad samt snabb överblick
och statistik över samtliga ärenden.
Med hjälp av SharePoints inbyggda funktioer för innehållssökning* kan du snabbt och enkelt få
överblick över dina relevanta ärenden utifrån ett och samma ställe, oavsett vilket typ av ärende det
gäller och var de ligger.

Axalon Tech
Axalon Tech förädlar SharePoint med produkter, lösningar och tjänster. Inom tjänster jobbar vi tätt inpå
våra kunder och förebygger ev. svagheter i projektet och produkten SharePoint. Initialt kan det handla
om att vi genomför workshops för att skapa bra initiala värden att gå vidare med. Längre in i ett projekt
kan vi bistå med tekniskt kunnande som gör att lösningarna blir stabila, skalbara och framtidssäkrade.
I större projekt hjälper vi våra kunder med allt från första skiss till en klar kravspecifikation. Därefter
offererar vi gärna ett resultatuppdrag där vi till en fastställd kostnad och tidsplan levererar ett fastställt
resultat. Förutom Verksamhetssystem och avvikelse- och reklamationshantering har Axalon erfarenhet
av att i Microsoft SharePoint ta fram system för:
•

Intranät

•

Projekthantering

•

Ärende/diariehantering

•

Dokumenthantering

•

Avtals- och abonnemangsbevakning

Ofta har Microsoft Office en central roll som en del av lösningen. Därför är Axalon certifierat hos
Microsoft inom både Information Worker Solutions och Business Intelligence.
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