Opslagstavlen har altid været et vigtigt sted, når der skal udveksles
nyheder og informationer i virksomheden.
Fælles mødested for alle medarbejdere
Men tegnestifter har sine begrænsninger i en moderne, travl virksomhed, hvor nogle
medarbejdere samarbejder med afdelinger i andre byer og andre er på rejse,
kundebesøg eller benytter hjemmearbejdspladsen.
Med Hosted Sharepoint kan alle medarbejdere holde sig ajour, uanset hvor de
befinder sig.
Opslagstavle, møderum og bibliotek
Sharepoint er opslagstavle, møderum og bibliotek på en gang. Der kan oprettes
korte notitser til løbende orientering om eksempelvis fravær, statusrapporter,
aflysninger og ændringer.
Dokumenter kan deles, og ændringer og revisioner spores, i forbindelse med et
projekt. Det forbedrer og effektiviserer samarbejdet i virksomhedens afdelinger.
Samtidig er Hosted Sharepoint et godt sted at gemme prislister, produktkataloger,
personalehåndbøger og lignende. Så er man sikker på, at alle medarbejdere har de
nyeste oplysninger, og sparer samtidig på udgifterne til print.
Ingen startomkostninger
Når virksomheden vælger Hosted Sharepoint undgår man udgifter
til anskaffelse, afskrivning og drift af kostbar hardware. Det betyder,
at selv små virksomheder har mulighed for at drage nytte af de gode
samarbejdsværktøjer, som Sharepoint indeholder.
Fordele
Personlig dokumentmappe til hver bruger
Avanceret dokumenthåndtering med automatisk versionering
Central opgaveliste med mulighed for deling mellem medarbejdere
Fuld rettigheds styring på alle elementer
Mulighed for ændrings notificering pr. e-mail på samtlige elementer
Direkte integration til Microsoft Office
Altid adgang til dine dokumenter, eneste krav adgang til internet
100mb plads pr. bruger
Mulighed for ekstra plads af 15

kr pr. 100mb.
Sikkerhed

Data opbevaring sker i MariSoft’s sikre professionelle serverrum
Daglig backup af samtlige løsninger
Eget 128bit SSL certifikat som sikrer krypteret adgang til data
Frontend / Backend miljø
Oprettelse
Pris pr. måned pr. bruger

kr.

0,-

kr. 49,00

Abonnement opkræves for 1 år af gangen. Alle priser er excl. moms.
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