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Gør Microsoft 365 til den eneste indgang 

til alle virksomhedens data



 01  FREMMER BRUGEN AF MICROSOFT 365 

FOKUS I MICROSOFT 365 

Microsoft 365 er udviklet til at 

forbedre medarbejdernes og 
kundernes engagement. 

På trods af en hurtig indførelse af 
Microsoft 365 er gamle vaner dog 
svære at komme af med, og 
medarbejderne holder sig stadig til 
deres gamle måde at arbejde med 
fildelinger og netværksmapper på. 

M-Files til Microsoft 365 hjælper med at 
løse problemet på 3 måder:

Brugerne får øjeblikkelig 

adgang til de data, de har 

brug for uden de store 

investeringer i 

dataoverførsel. 

1 2 3
Det er nemmere at finde 

oplysninger, da alt indhold 

fra forskellige systemer  

og arkiver er tilgængeligt  

i én visning. 

Virksomheder kan 

introducere nye 

muligheder for 

anvendelse af Microsoft 

365 med workflows  og 

processer. 

Vores virksomhed er afhængig af Microsoft 365-programmer, så det er meget vigtigt for os at optimere 

brugen og skabe værdi.  Værdien af løsninger forbedres med det samme, når de arbejder godt med  

Microsoft 365, og M-Files gør netop dette ved at give adgang til oplysninger på tværs af virksomheden  

uden behov for dataoverførsler. Det hjælper vores medarbejdere med at være mere produktive, så de kan 

finde de oplysninger, de har brug for, samtidig med at de fokuserer på den opgave, de er i gang med i den 

brugergrænseflade, de kender bedst. 
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 02  GØR MICROSOFT 365 TIL DEN ENESTE 

INDGANG TIL ALLE INFORMATIONER 

Ikke flere silo-oplysninger. M-Files gør det muligt 
for Microsoft 365-brugere at bruge deres velkendte 
daglige værktøjer til at finde, få adgang til og 
administrere alle forbundne data på tværs af 
forskellige virksomhedssystemer og dataarkiver. 

M-Files føjer det intelligente lag til 
Microsoft SharePoint Online, Outlook og 
Teams, så brugerne kan arbejde med deres 
dokumentrelaterede opgaver via velkendte 
Microsoft-værktøjer.

03  FØJ PROCESSER OG COMPLIANCE 

TIL DIT ARBEJDE 

SAMARBEJDE PROCESSER OG COMPLIANCE 

NETVÆRKSMAPPE NETWORK.FOLDER 

Microsoft 365 understøtter de 
daglige opgaver og det nemme 
samarbejde på den bedste måde. 

M-Files kan hjælpe med at bringe 
det op på et højere niveau ved at 
tilføje automatiserede 
arbejdsgange og processer, der 
hjælper med at automatisere 
kontorarbejdet endnu mere, og 
understøtte styring og 
overholdelse af regler og 
retningslinjer.



M-Files udgør den næste generation af intelligent

informationsstyringsplatform, som forbedrer virksomhedens ydeevne

ved at hjælpe medarbejderne med at finde og bruge oplysninger

mere effektivt.

I modsætning til traditionelle ECM-systemer (Enterprise Content

Management) eller platforme med indholdstjenester samler M-Files

systemer, data og indhold på tværs af organisationen uden at forstyrre

eksisterende systemer og processer eller kræve dataoverførsel. Ved

hjælp af teknologier med kunstig intelligens, nedbryder det unikke

Intelligent metadata Layer M-Files siloer ved at levere en in-kontekst-

oplevelse med adgang til og udnyttelse af oplysninger, som findes

i alle systemer og arkiver, herunder netværksmapper, SharePoint,

fildelingstjenester, ECM-systemer, CRM, ERP og andre

virksomhedssystemer og arkiver. Tusindvis af organisationer

i mere end 100 lande bruger M-Files til at administrere deres

forretningsoplysninger og -processer, herunder NBC Universal,

OMV, Rovio, SAS Institute og thyssenkrupp.

Flere oplysninger: www.m-files.com 




