TeamShare i forsyningssektoren
Mange forsyningsselskaber udnytter allerede TeamShare til
at modernisere sags- og dokumenthåndteringen og de
administrative rutiner.
Her er et par eksempler på fordelene ved TeamShare:

Automatiser arbejdsgange
- og lad systemet gøre arbejdet, med sikring af kvalitet og forudsigelighed af
dokumenthåndteringen.

Integrer med registre
- og optimer tilgængeligheden, få bedre beslutningsgrundlag og hurtigere
gennemløb af processer.

Publicer til web
- og kommuniker med borgerne. Vær økonomisk og send nyheder, vejledninger
mm. direkte fra TeamShare til web.

Standardiser dokumenthåndteringen
- og læg håndteringen af dokumenter i faste rammer, og opnå stor tidsbesparelse
hos organisationens medarbejdere.

Effektiviser sagsbehandlingen
- og få et godt overblik over en sag, parterne og de udførte opgaver under sagsbehandlingsforløbet.

Dokumentér med din mobiltelefon
- og få nemt et foto fra anlæg og reparationer direkte til din sag i TeamShare.
Tag et billede med din mobiltelefon, og vælg sagen det vedrører, og billedet overføres til Teamshare.
Du er nu sikker på at billedet er tilgængeligt for alle i virksomheden, der skal bruge
det nu og fremover.
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Integrer til selvbetjeningsløsninger
- på web og få overført alt relevant information vedr. en selvbetjeningssag til
TeamShare - helt automatisk.
Eksempel:
Når kunden bestiller et ”vandstik” på web, bliver der automatisk oprettet en
sag i TeamShare, som modtager alle kundens bestillinger og data og sætter
tilknyttede workflows i gang.

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 baserer bl.a. vores ydelser på følgende kompetencer:

og beskæftiger knap 40 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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