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 01  DIN KØREPLAN FOR DIGITAL TRANSFORMATION 

Microsoft Teams, som er det hurtigst 

voksende produkt i Microsofts historie, 

er blevet en vigtig accelerator for moderne 

kommunikation i mange organisationer. 

Tag et spring fremad i din digitale 

forvandlingsrejse og supplerer Microsoft 365 

med intelligent informationsstyring for at opnå 

bedre effektivitet og overholdelse af regler og 

retningslinjer. 

Udvid den digitale transformation med 
automatiserede forretningsprocesser 

M-Files giver dig mulighed for at automatisere

håndteringen af information med automatiske 

metadata, tilladelser og arbejdsprocesser.  Opfyld 

kravene til branche lovgivning med den næste 

generation af integreret ECM. 

DET DAGLIGE ARBEJDE BLIVER NEMMERE02 

1 2 3
Arbejd med forskellige 

teams i løbet af dagen 
Find oplysninger i andre 

systemer og arkiver end 

Microsoft 365 

Samarbejd om følsomt 

indhold 

Du skal:



Vær sikker på, at alle dine data er forbundet 
M-Files for Teams giver øjeblikkelig adgang til alle 
oplysninger på tværs af forskellige kanaler
i Teams, SharePoint-websteder og andre systemer 
og indholdsarkiver i den velkendte Teams-app. 
M-Files viser automatisk den korrekte, nyeste 
version for de relevante personer.

. 

. 

03 NEDBRYDER INDHOLDSSILOER 

Forbinder netværksmapper, SharePoint, fildelingstjenester,  

ECM-systemer, CRM, ERP og andre virksomhedssystemer og 

arkiver i én visning.  

 effektivt. 

04  LØSNINGSSKABELONER 

Når det kommer til ECM, passer én størrelse ikke til alle. Ud over at imødekomme virksomhedens behov for compliance og 

bygge videre på de eksisterende arkiver, indeholder M-Files specialiserede løsningsskabeloner, som er optimeret til specifikke 

anvendelser. Disse omfatter: 

M-Files HR til administration af
medarbejderdokumenter, oplysninger
og onboarding/offboarding-processer

M-Files kontrakt
Administration til at strømline
kontraktstyringsprocesserne

M-Files QMS, til håndtering af kvalitetssikring  
og compliance herunder standardprocedurer, 
uddannelsesoptegnelser, CAPA'er og meget mere  

M-Files leverer den næste
generation af intelligent platform til
informationsstyring, som forbedrer
virksomhedens effektivitet ved at
hjælpe medarbejderne med at finde
og bruge oplysninger

Få adgang til 

relevante 

dokumenter via flere 

kanaler i Teams. 

Redigér 

dokumenterdirekte 

med de velkendte 

Office-apps 

Giver adgang til 

alle aktive og 

ældre arkiver. 

Sørger for, at 

medarbejderne 

altid arbejder på 

de nyeste versioner 

af dokumenter 

Automatiserer 

adgangskontrollister 

med metadata-baserede 

sikkerhedsregler. 

Automatiserer 

journalføring og 

arkivering af materiale. 



www.m-files.com 

Hvis du bruger eller overvejer Microsoft Teams og har 

brug for avancerede ECM-funktionalitet, skylder du dig 

selv og din organisation at udforske M-Files integrationen 

til Microsoft Teams.

Ring til M-Files i dag for at få en demonstration eller 

kontakt os på vores websted på

https://www.m-files.com/demo/

mailto:sales@m-files.comfiles.com



