TeamShare Mobile
Med den nye TeamShare app, kan du tilgå TeamShare uanset hvor du befinder dig.
Og skal du et sted hen, hvor der ikke er dækning, kan du også tage dokumenter
offline, arbejde på dem og uploade dem, når du kommer tilbage.

Nem adgang via hovedmenuen
TeamShare app’en giver dig adgang til alle dine sager, dokumenter, kontakter og
favoritter på farten – direkte på din iPhone eller iPad. Du får hurtig adgang til både
seneste sager og dokumenter via hovedmenuen. Og skulle det være en sag eller
et dokument, som du ikke har haft brug for for nylig, har du også adgang til dine
favoritlister eller til den effektive søgefunktion.

Opret nyt på farten
Det er også muligt at oprette en helt
ny sag direkte i app’en. Og har du lavet
et nyt dokument, f.eks. i Word eller
Excel på din iPad, kan du lægge det i
TeamShare med det samme.
Derefter er dokumentet tilgængeligt
for alle dine kolleger, ganske som alle
andre dokumenter i TeamShare.
Microsoft Word, Excel og PowerPoint
er gratis at hente til din iPhone eller
iPad, og det er derfor let at redigere
og oprette dokumenter på farten.

Upload billeder
Hvis du har behov for dokumentation
af en opgave eller et problem, er det
oftest hurtigst at tage et billede,
fremfor at forklare i tekst.
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Derfor har vi gjort det let at gemme
billeder i TeamShare. Billeder du tager,
bliver uploadet automatisk med det samme. Med mindre du er uden for netværksforbindelse - men så holder TeamShare selv øje og sørger for at billedet bliver
uploadet, når der igen er forbindelse.

Arbejd offline
TeamShare gør det muligt for dig at tage dokumenter eller hele sager offline,
så du kan have alle relevante dokumenter med dig overalt.
Du kan fortsat arbejde med dem eller tilføje nye, og når du igen har forbindelse,
sørger app’en for at alle de nye dokumenter eller versioner af eksisterende
dokumenter bliver uploadet.

Vil du se mere?
Ønsker du at se fordelene med TeamShare Mobile, så kontakt Christian Kirkedal
og få en uforpligtende præsentation.
Du skan skrive til cki@lector.dk eller ringe direkte på mobil +45 60 70 70 60.
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