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WorkPoint er en cloudbaseret løsning, der sætter vidensdeling i system i forhold  
til mail-, kunde- og dokumenthåndtering og er baseret på SharePoint. Dette 
sikrer, at al vigtig viden er tilgængelig og struktureret for alle i virksomheden 
fremfor gemt på lokale computere, mail konti og filer. Kombineret med forskellige 
forretningsløsninger opnås struktur og overblik på en fælles platform.

WorkPoint Essential er målrettet små og mellemstore virksomheder, og løsningen 
gør det gemt at arkivere og genfinde dokumenter og mails på virksomhedens 
kontakter, f.x. kunder, klienter, partnere, leverandører mv. Løsningen kan udbygges 
med forretningsløsninger, der matcher virksomhedens behov.

WorkPoint Essential indeholder:

Giv medarbejderne mulighed for at arbejde i Outlook, Word, Excel og PowerPoint med en direkte 
integration til WorkPoint. WorkPoint Express er et plug-in som muliggør, at der kan arbejdes 
direkte i Officeprogrammerne og derfra håndtere mails, dokumenter og kontakter. Det gør det 
nemt for medarbejderne og sikrer effektivitet og ibrugtagning. Tilsvarende giver WorkPoint 
Mobile integration via mobilen, og medarbejderne er således sikret nem adgang til data, uanset 
hvilken platform de anvender.

 på dokumenter, 
mails og vidensdeling

Nem genvej til kontakter, mail og dokumenter 
med WorkPoint Express og WorkPoint Mobile

Kontakter
Få overblik over alle virksomhedens kunder, samarbejdspartnere, leverandører, personer m.fl. 
og kobl kontakten sammen med den underliggende korrespondance, mødeaktivitet, aftaler samt 
igangværende opgaver. I opnår det fulde overblik på tværs af organisationen og kan altid genfinde 
vigtig viden. 

Mailjournalisering 
Mange virksomheder modtager kritisk information og dokumenter via mail. WorkPoint gør det 
nemt for medarbejderne at knytte alle mails direkte sammen med den relavante kontakt, så 
viden dermed er synlig for hele organisationen – enkelt og intuitivt. Herved kan I fokusere på 
vidensdeling frem for administration og backup af mails.

Dokumenthåndtering
Dokumenthåndtering i WorkPoint giver jer skabelonstyring af de mest relevante skabeloner til 
standard dokumenter. Automatisk og intelligent metatagging og nedarvning af data på dokumenter 
sparer tid og ressourcer og kvalitetssikrer data, ligesom automatisk versionsstyring af dokumenter 
sikrer, at alle ændringer og godkendelser altid registreres.

Opgavestyring
WorkPoint er et effektivt værktøj til at generere og fordele opgaver med. Få overblik over deadlines 
samt start- og sluttidspunkter på opgaverne, ansvarsfordelingen og status. Knyt remindere til 
opgaverne og minimer risikoen for menneskelige fejl.

Få en platform så viden sikres og let kan genfindes

INDEHOLDT  
I ESSENTIAL 

PAKKEN



Book et uforpligtigende møde med en forhandler og se hvor intuitivt og 
anvendeligt WorkPoint er, samt hvilke løsninger der er relevante for dig.
For en mindre opsætningspris er jeres løsning klar, og efter få timers  
undervisning, er I oppe at køre og igang. 
Find vores forhandlerliste på www.workpoint365.dk og få et aktuelt tilbud.  

Kom hurtigt og godt igang

FORRETNINGS-
 LØSNINGER TIL

 OFFICE 365

Udbyg din Essential med 
yderligere forretningsløsninger

WorkPoint Essential grundpris pr. mdr. 350 kr.
WorkPoint Essential pr. bruger/pr. mdr. 69 kr.
WorkPoint Essential foretningsløsninger pr. bruger/pr. mdr. 25 kr.

WorkPoint Essential pakkeløsning
Essential samt op til 4 forretningsløsninger pr. bruger/pr. mdr. 145 kr.

Projektstyring – kvalitetssikring og overblik
WorkPoint er et effektivt værktøj til projektstyring, der giver overblik over alle igangværende 
projekter (porteføljestyring) samt fremdriften i det enkelte projektforløb. Med intuitiv stadiestyring 
hjælper WorkPoint medarbejderne gennem alle faser af projektforløbet, og indbyggede processer 
til kvalitetssikring betyder en høj og ensartet kvalitet i gennemførelsen af projekterne.

Sagsstyring – helt enkelt
Giv medarbejderne overblik over ”alle sager” og ”mine sager” samt overblik over status på 
sagerne lige nu og her i sagsforløbet. Alle relevante dokumenter, mails og opgaver knyttes 
desuden til den enkelte sag, så dokumentationen er nem at lokalisere. Med sagsstyring kan I 
fokusere på at effektivisere rutineopgaver og sikre, at fastdefinerede procedurer overholdes 
gennem hele sagsforløbet.

Kontraktstyring – alt samlet ét sted
Ved at samle alle virksomhedens kontrakter i kontraktstyringsløsningen får I overblik over 
hvilke aftaler, der er indgået med hvem, hvornår kontrakterne udløber, og hvilke rettigheder og 
forpligtelser I har. Al korrespondance samles ét sted fremfor i regneark og forksellige arkiver, og  
sammen med opdaterede kontraktskabeloner giver det større effektivitet.

HR-management – til dine vigtige medarbejdere
Ønsker du, at al information om dine medarbejdere fra kopier af eksamensbeviser og ansættelses- 
kontrakter til status på seneste MUS-samtale er at finde et fortroligt sted, så er HR-management- 
løsningen svaret. Få et hurtigt overblik over den enkelte medarbejders kurser, kvalifikationer, 
personalegoder, sygefravær mv. og optimér såvel din medarbejder som din egen tid.

Ønsker du integration til øvrige systemer eksempelvis dit  
økonomisystem, så tal med din forhandler om en pris på dette.
  



Kontakt 
Vil du vide mere om WorkPoint, er du
velkommen til at kontakte os eller en af
vores partnere.

Du finder partnerlisten på:
www.workpoint365.dk

Fremtidssikret forretningsløsning på Office 365
WorkPoint Essential strukturerer alle data via SharePoint Online og bygger 
bro til Office 365 – f.eks. Outlook, Word, Excel og PowerPoint. Dermed får I  
en helstøbt og fremtidssikret cloud-løsning på Microsoft-platformen.

Høj grad af struktur
Sammen med automatisk klassificering og nedarvning af data sikrer I overblik 
og styring. WorkPoint Essential kan skaleres, og opstår behovet for nye  
forretningsløsninger, kan de let tilkobles uden programmeringsomkostninger. 

Standardløsning uden udvikling og programmering
WorkPoint gør det hurtigt og nemt at modulopbygge løsninger, så I straks får 
udbytte af systemet. Løsningen er forkonfigureret, så den fra start dækker 
jeres behov for forretningsløsninger – helt uden udvikling og programmering.

 til at 
vælge WorkPoint


