Opnå smidighed, sikkerhed og datadisciplin
samtidig med at du sparer tid og penge
Hvor mange systemer skal du bruge for at opfylde behovene
for ESDH og samarbejdsplatform ...TeamShare
TeamShare er en fleksibel, sikker og hurtig måde at opfyld krav til ESDH på:

. Perfekt og smidig til en projektorganisation.
. Letter den samlede administration af sagsarbejdet.
. Altid let tilgængeligt i det daglige arbejde for sagsbehandleren.

Organisationen får både ESDH og samarbejdsplatform, men der skal kun
vedligeholdes et og samme system. Det giver en økonomisk fordel og sparer tid.
De almindelige krav til ESDH understøttes og du kan bruge TeamShare til at
modernisere din organisations sagsbehandling og dokumenthåndtering.

Gør det nemt og spar tid

. Skru op for journaldisciplinen og skær ned på tidsforbruget, når du søger
efter information.

. Lad TeamShare overtage rutinearbejdet og automatisér processerne.
. Få opfølgningslister med resultater på skærmen, når det er aktuelt.
Strukturér informationerne

. Strukturér data i arkiver, projekter, foldere og dokumenter.
. Få dækket alle behov for dokumentbehandling med automatisk versionering.
. Arkiver dine e-mails ved drag and drop.

Automatisér opgavestyringen og delegér

. Stil opgaver i TeamShare og bliv opdateret i takt med, at de bliver udført.
. Sæt gang i standardiseringen af processerne.
. Dokumentér dine godkendelser på projektet eller direkte på dokumentet.

Skab genveje og udnyt sammenhængen til Intranettet

. Få kontrol over din publicering til hjemmesiden, det er nemt at publicere
fra TeamShare direkte til hjemmesiden.
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. Vedligehold dokumenterne i TeamShare, og publicer altid derfra.
. Brug Web Parts - du får direkte adgang fra intranettet til dine sager, kontakter
og dokumenter.

Opnå mobilitet

. Få adgang til dine sager når du er mobil.

Uddannelse i TeamShare ...et kort og grundigt forløb

. Få en beregning af jeres uddannelsesbehov ...og få alle med
. Tag en uddannelse i TeamShare med cases og øvelser ...3 timer er nok
. Se og genkend TeamShares brugergrænseflade ...det er Microsoft

Samarbejdet fortsætter efter overtagelsen
Efter implementering samarbejder vi om at videreudvikle TeamShare.
Samarbejdsmodellen er, at vi er tæt på vores kunder, og vi er altid modtagelige
for gode ideer.

TeamShare er en nem og økonomisk måde at opfylde alle
krav til elektronisk sags- og dokumentbehandling
Tidligere brugte institutioner i den offentlige sektor millioner af kroner på indførelse og drift af ESDH systemer.
I dag kan du få TeamShare med både ESDH og samarbejdsplatform, som er
baseret på Microsoft Sharepoint, implementeret for en brøkdel af de traditionelle ESDH udgifter.

Effektiv integration til medlemsstyringssystemer
TeamShare integrerer sig med de fleste medlemsstyringssystemer og sørger
automatisk for, at alle relevante medlemsoplysninger er opdaterede i både
TeamShare og medlemsstyringssystemet, så det er hurtigt at danne sig et
overblik over al korrespondance med det enkelte medlem, bestyrelse, grupper
eller andre foreninger.
Lector har bl.a. integreret til MemberCare og har derfor allerede i dag et godt
kendskab til GroupCare og de synergier et effektivt samarbejde medbringer,
ikke mindst i form af sparet tid, gladere medarbejdere og minimering af
lavværdi-opgaver vha. automatiserede workflows.
Lector leverer sags-og dokumenthåndtering til bl.a.:
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