Dynamiske links fra
eDOCS til Office
Meta Data Manager for eDOCS (MDM) er et
MS Office-plugin, hvor DM profilfelter kan
flettes ind i MS Word, Excel og PowerPoint.
Overhold GDPR med MDM

MS Office interaktion

Meta Data Manager trækker data fra
eDOCS-databasen og fletter de ønskede profilfelter over til MS Word,
Excel og PowerPoint som dynamiske
links.

MDM installeres lokalt og har sin
egen fane i MS Office-applikationerne, når de er åbne samtidig med
eDOCS DM.

Fletningsfelter med filinfo og type-ID
fra eDOCS-profilen kan prædefineres i dokumenterne og gemmes som
skabeloner. Dette er en stor fordel
ift. at overholde GDPR!

Data der opdateres i eDOCS DM,
passerer videre til MS Word, Excel
og PowerPoint.
Billedet illustrerer 3 profilfelter, der
er lagt ind i et MS Word-dokument.
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Brug Meta Data Manager til at sikre, at alle personrelaterede oplysninger i MS Office er ajour. Meta
Data Manager bidrager til overholdelse af GDPR!
Du sikrer entydig reference
med Meta Data Manager
MDM kan bruges til at sikre, at alle
personrelaterede brugeroplysninger
i Word, Excel og PowerPoint er opdaterede. Det er din sikkerhed for
entydig reference, når metadata skal
udvindes fra et sagskompleks.
Systemkrav
•
•
•
•
•
•

eDOCS DM version 10
eDOCS DM version 16
MS SQL server
MS .NET framework
MS Office 2013
MS Office 2016

Kun til Windows.

Hvert værktøj har sin egen rolle at
spille, når det kommer til at støtte,
forbedre og udvide eDOCS DMfunktionerne.
Find meget mere information om
den enkelte Manager online:
www.miranda.dk/edocstools
Book en præsentation i dag!
For at give dig det bedste indtryk af
hvad de forskellige hjælpeværktøjer
kan gøre for dig som bruger af
eDOCS DM, anbefaler vi en demo.
Kontakt os ved at sende en e-mail til
info@miranda.dk eller ved at ringe
til Jesper Friis direkte på 2265 0502.

Udvidede eDOCS-funktioner

Så forbereder vi en web-præsentation målrettet netop din forretning.

Meta Data Manager for eDOCS er
en del af produktlinjen ”The Managers” fra MIRANDA Partners.

Vi ser frem til at høre fra dig, og vise
dig fordelene ved eDOCS DM og
The Managers!

Den indeholder en række værktøjer
udviklet specielt til eDOCS-brugere
og systemadministratorer.
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