TeamShare til medlemsorganisationer og
interesseorganisationer
Har du ofte brug for at kommunikere med dine medlemmer
og få et hurtigt overblik, der viser status på det enkelte medlem
og samtidig viser dokumenter og e-mails, som organisationen
har sendt eller modtaget?
Hvis det skal klares i en enkelt arbejdsgang, så kræver det, at du har dialogen
med dine medlemmer tilgængelig sammen med sager og dokumenter i et og
samme system.
TeamShare er netop et system, der samler medlemsoplysninger og sager
med dokumenter og e-mails. Alle data bliver tilgængelige - virksomhedsdata,
medlemsoplysninger, sager, projekter, e-mails, dokumenter og historikken og kan fremsøges med struktureret søgning og med fritekstsøgning.
I TeamShare kan du fremsøge medlemmer direkte fra Outlook og du kan styre
masseudsendelser eller enkelte e-mails, som mailflettes og sendes med automatisk journalisering.
Det er hurtigt at lære at kende og nemt at bruge, og du får:
. En komplet integration til Outlook, så dine medarbejdere kan sende mails
direkte fra egne mailkonti, baseret på kontaktoplysninger i TeamShare mails bliver automatisk journaliseret på medlemmet og tilgængelige for
andre i organisationen.
. Faciliteter til administration af medlemmers roller og eliminering af dubletter ved udsendelser.
. Fleksibel opdatering af kontaktoplysninger og indlæsning fra eksterne
databaser.
. En oversigt med historikken for et medlem eller anden kontaktperson hvem har de haft kontakt med, hvad drejede det sig om og hvornår var det.
Du kan se alle mails og dokumenter, som har relationer til vedkommende.
. Let adgang til at adressere en særlig udvalgt gruppe af personer eller
medlemmer – permanent eller adhoc - hvis du har et bestemt budskab til
denne gruppe.
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. TeamShare er integreret i hele Microsoft Office, så alle funktioner er let
tilgængelige for brugerne i windows
Det er nemt og det sparer tid!

Søg og find
Det er noget helt centralt og du kan søge på tværs af basisoplysninger, kontaktpersoner, mails og dokumenter. Du kan slå op på et projekt og se kontakter,
mails og dokumenter, eller du kan slå op på et medlem og se roller, projekter,
mails og hele historikken.
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Hvem er Lector
Lector er en IT-konsulent- og udviklingsvirksomhed, der siden år 2000
har manifesteret sin position som en seriøs leverandør til private og
offentlige virksomheder.
Vi beskæftiger knap 35 medarbejdere med spidskompetencer indenfor
Microsoft. NET, SharePoint, Oracle, Java, HTML5, iOS, Android og Windows.
Lector er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, og et langvarigt samarbejde
med vores kunder. Dette er også afspejlet i nedenstående udpluk, idet samarbejdet med flere af de nævnte kunder rækker adskillige år tilbage.
Blandt vores kunder findes følgende virksomheder:
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