ESDH-løsning
til danske kommuner
EDH Technology & WorkPoint har i samarbejde med partner ProActive
A/S udviklet en standard ESDH-løsning til den kommunale sektor i
Danmark, baseret på Microsoft 365 teknologi. Vores ESDH Løsning er
en samlet, cloudbase-ret løsning for alle kommunens ansatte, som
bygges oven på kommunes eksisterende it-miljø i Microsoft 365.
En EDH Technology ESDH-løsning
understøtter blandt andet:
• Effektive arbejdsgange og automatisering:
Løsningens mange indbyggede ”wizards” til forskellige aktiviteter, skabeloner til mange formål,
samt den tætte integration med Microsoft 365
platformen som bl.a. muliggør avancerede
work-flow o. lign., giver meget stor frihed til at
optime-re og automatisere arbejdsgange.
• Samspil med fagsystemer: Løsningen har et
åbent API som sikrer at kommunens mange
fagsystemer kan integreres, og da både
Micro-soft 365 platformen og vores API’er
løbende udvikles vil også fremtidens fagsystemer have gode muligheder for integration
med løsningen.
• Overholdelse af forskrifter og love: For alle
sagstyper og arbejdsgange gælder, at registrerings-praksis mm. gøres let at overholde
for brugeren, og løsningen er bygget under
hensyntagen til Forvaltning-, Offentlighedsog Arkivloven, samt GDPR-hensyn.

En brugervenlig ESDH-løsning
• Mobilitet og tilgængelighed er et nøgleord i
en cloudløsning. EDH Technology løsningen er
tilgængelig på såvel arbejdsstationer som mobiltelefoner og tablets, hvad end brugeren har
behov for, på kontoret eller ”i marken”.
• Ekstrem brugervenlighed: Vores ESDH løsning
er nem at arbejde med bl.a. fordi den er
integreret i både Outlook, Teams, Word og
PowerPoint. Med vores Express løsning kan
kommunens ansatte nemt journalisere mails på
sager direkte i Out-look uden at skulle ind på
andre interfaces.
• Ejerskab af egne data. Alle data lagres i kommunens egen SharePoint Online tenant, hvilket
giver kommunen ubegrænset adgang til egne
data som altid er tilgængelige via Microsoft’s
grænseflader.

Den Moderne Digitale Arbejdsplads
EDH Technology

EDH Technology: Standardiseret dokumenthåndtering og
procesautomatisering til Microsoft 365
Vores løsning (WorkPoint 365) er en platform der
understøtter virksom-hedens forretningsmæssige behov
inden for dokumen-thåndtering, projektstyring, sagsog medarbejderhånd-tering, kontraktstyring,
kvalitetstyring, ledelse, m.m. i Microsoft 365

Kontakt os og hør nærmere om hvordan du
kan opdatere dit nuværende system til en top
mod-erne platform i Microsoft 365
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