Visualisera visofiler i SharePoint
Med hjälp av Process Navigator SP kan du på ett enkelt och smidigt sätt presentera processdokument i SharePoint
som är skapade i Microsoft Visio direkt utan att användaren behöver en lokal installation av Visio. Process Navigator är en webbdel som kan nyttjas vart som helst i strukturen och med hjälp av Axalons verktyg kan du låta användaren göra en mängd olika inställningar.
Du är kvar i SharePoint
Axalon Process Navigator är ett tillägg i form av en webbdel. Det innebär
att du kan applicera den vart du vill i siten och den kommer att visa de
Visiodokument som finns lagrade där. En ActiveX kontroller till Internet
Explorer sköter visningen och därför behövs inga licenser eller omfattande klientinstallationer för att göra dokumenten synbara. Perfekt för
dem som har en stor mängd läsare som inte producerar i Visio eller att
man har externa användare som läser men inte får ändra.
Med Visio kan man bygga hela flöden av processer och låta användaren
vara kvar i visningsläge och på så sätt kan man bygga en helt ny anpassad
navigering som man annars skall skapa med siter och sidor i SharePoint.
Du kan också länka eller anropa andra applikationer vilket kan göra ett
Visiodokument levande i den dagliga verksamheten.

Processer och dokument
Process Navigator går att kombinera med våra produkter Connector, Connector+ och List Utilities SP. Då får du en helhet där vi kopplar ihop SharePoint med Officeapplikationerna där du på ett enkelt sätt kan jobba
med att öppna, förändra och lagra direkt från din Officeapplikation. List
Utilities gör det möjligt att kopiera eller flytta dokument och mappar i
både små och stora strukturer. En uppskattad produkt för de som jobbar med informationsunderhållet.

Gör mer av SharePoint
Axalon strävar alltid efter att få SharePoint att göra mer. Med Process Navigator gör vi det med vetskapen om att allt fler måste kunna
göra mer idag. Det kräver att man är effektivare. Process Navigator är en sådan produkt, den är effektiv och den hjälper alla att göra mer.
Läs mer om Process Navigator på nästa sida >>
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Process Navigator SP i klartext
Tekniken

Bakgrund
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. Microsoft Visio är

Process Navigator SP är utvecklat för att våra kunder så
enkelt som möjligt skall
kunna nyttja den på bästa

en applikation som många jobbar med för att visualisera sina processer och ar-

tänkbara sätt. Process Navi-

betsflöden. Framför allt på den tekniska sidan. Visiodokument har sedan tidigare

gator SP fungerar på:

krävt, liksom många andra Officeapplikationer att mottagaren och läsaren av
informationen skall ha haft en Visiolicens. Resultatet har ofta varit att en mindre

 SharePoint Server 2010

grupp personer har haft programmet och man har aldrig lyckats nå den breda

 MOSS 2007

massan med sina beskrivande dokument.

 SPS 2003
 SF 2010,WSS 3.0 och 2.0

Lösning

Produkten kan laddas ned

Axalon erbjuder produkten Process Navigator SP. Det är en Viewer som Axalon

från vår server. Prova

har anpassat till SharePoint. Den erbjuder våra kunder att nyttja den i samband

produkten i 30 dagar utan kostnad.

Finns för både 2010, 2007 och 2003

med att man besöker ett dokumentbibliotek som har Visiodokument. Process
Navigator SP är en webbdel och den kan nyttjas vart

Pris 9 900 SEK. För första frontservern

som helst i SharePoint. Visiodokumenten ligger i ett vanligt dokumentbibliotek och när filen aktiveras, så startar en Active-X kontroll som
då visar dokumenten på aktuell plats i SharePoint. Med Process Navigator följer en rad olika inställningar med vilket bland annat erbjuder
användaren att visa hela eller delar av verktygsmenyer, startsidor och ändra navigeringssätt.

Nytta
Nyttan för våra kunder är att man kan nå många medarbetare på ett enkelt och billigt sätt. Man nyttjar SharePoints fördelar som portal
och placerar sina dokument på lämpligt ställe. Har du externa användare så som konsulter eller kunder, så behöver
inte de i sin tur några applikationer för att ta del av informationen. När de besöker ett dokumentbibliotek med
Visiodokument, så installeras en Active-X kontroll och sedan kan de ta del av informationen.

Mervärdesavtal
Axalon levererar två bra alternativa mervärdesavtal som skapar fördelar för både ekonomin och tryggheten. Vi vill att det
skall vara enkelt att vara kund hos Axalon. Avtalen skrivs på 12 månader och beräknas på aktuell prislista. Bl.a. kan du teckna
rätten för kommande versioner för 2010 och efterkommande versioner från Microsoft.

Helhet. Hel eller i delar...
Axalons produktsuite SP Series består av sju fristående produkter. Förutom Process Navigator erbjuds följande produkter:
Office Connector +

Profile Center

List Utilites

Extractor
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