Sharepoint 2010
LDC - vi är den självklara partnern i IT-frågor

Med SharePoint, som är ett ypperligt verktyg för samarbete och
delning av information, kan medarbetare samarbeta effektivt genom att lagra och dela information på säkra intranät webbsidor.
Verktyget är utmärkt för projekt, teamarbete, centraliserad dokumenthantering, koordinering av kalendrar, CRM eller för att dela
information mellan kollegor. Varje medarbetare kan också få sin
egen SharePoint sida som kan nås från vilken internetuppkoppling som helst.
Även på resande fot kan du vara produktiv. Genom offline synkronisering har du alltid tillgång till SharePoint, så att du enkelt
kan uppdatera ändringar när du kopplar upp dig på nätverket
igen.
LDC erbjuder en intranättjänst avsedd för att underlätta såväl det
dagliga arbetet för personalen som spridningen av information
inom arbetsgruppen.
Genom LDC har ni möjligheten att köpa tjänsten och följande
paket finns idag:
Projekthotell
Ett anpassat verktyg för projektgruppen där man hyr in sig på ett
rum så länge projektet varar. Rummet har olika behörighetsnivåer; besökare, medlem samt projektledare. Rummet tillhandahåller
följande funktionaliteter: nyheter, meddelanden, dokumentbibliotek, gemensam kalender och diskussionsforum. Det går även
att lägga till en aktivitetsfunktion där man tilldelar aktiviteter till
olika resurser. Översyn med den populära Gantt vyn finns. Rummet är tillgängligt 1-2 dagar efter beställning.

Projektkontor
Här kan man följa upp hela projektportföljen. Förstasidan är personifierad och visar de aktiviteter och annat pågående man har
liggande under respektive projekt. Klickar man in sig på ett speciellt projekt kommer man till den plats där alla medlemmars (hela
projektets) aktiviteter och dokument finns.
Projekten har olika behörighetsnivåer; besökare, medlem och
projektledare. Verktyget tillhandahåller följande funktionaliteter:
nyheter, meddelanden, dokumentbibliotek, gemensam kalender,
diskussionsforum samt en aktivitetsfunktionalitet där man tilldelar aktiviteter till olika resurser. Översyn med den populära Gantt
vyn finns. Projektkontoret (standard) är tillgängligt 1-2 dagar
efter beställning.
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