Automatisk synkronisering til eDOCS
DM Sync Manager synkroniserer fra MS Active
Directory til eDOCS DM. Det sikrer færre fejl
og letter arbejdsgange for administratorerne.
Nem synkronisering

Flere synkroniseringssæt

DM Sync Manager for eDOCS er et
synkroniseringsværktøj til Microsoft
Active Directory. Alle indstillinger i
AD-konti og AD-grupper afspejles i
gruppe- og brugerindstillingerne i
eDOCS DM.

Opsæt flere synkroniseringssæt med
forskellige elementer i konti efter
anmodning.

En guide leder dig igennem installering, opsætning og konfiguration af
programmet.
Opsætningen inkluderer:
•
•
•

•
•
•
•

Oprettelse, redigering, deaktivering eller lås af brugerkonti.
Navneændringer - fx når brugere
bliver gift eller skilt.
Overførsel af kontooplysninger
fra Active Directory til eDOCStabeller, der understøtter standard- og brugerdefinerede felter.
Indstillinger for grupper og individuelle prioriteringer.
Planlagt opdatering for hvert
synkroniseringssæt.
Mulighed for flere forskellige
synkroniseringssæt.
Nested AD Groups supporteres.

Active Directory-validering
En ny valideringsfunktion registrerer
de ændringer i Active Directory, der
kan have negativ indflydelse på synkroniseringsprocesserne.
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DM Sync Manager sørger for enkel, hurtig og mere
præcis eDOCS DM-administration. Fremover skal
brugere og grupper kun vedligeholdes ét sted!
Fra installation til produktion

Brugerne får det sidste ord

Kom hurtigt i gang med 3 enkle trin:

“DM Sync Manager sparer mig for
meget arbejde og mange problemer,
fordi vi altid er synkroniseret med AD.”

1. Installation
Softwaren installeres nemt ved hjælp
af MS-installationsprogrammet. Det
kontrollerer systemindstillinger og
beder dig om information undervejs.
2. Opsætning og konfiguration
Konfigurationsguiden hjælper dig i
opsætningen af dine synkroniseringssæt. På kort tid er du klar til at køre
den automatiserede synkronisering.
3. Synkroniseringsfrekvenser
Frekvenser mellem synkronisering af
AD og eDOCS kan indstilles fra 15
minutter til 48 timer.
Du kan til hver en tid køre en herog-nu synkronisering for straks at få
nye ændringer til at slå igennem.

Sven, eDOCS DM Systemadministrator
1800 brugerkonti

“Med DM Sync Manager sparer jeg
mindst 2 timer hver uge. Det er et
meget snildt værktøj, der forbinder
systemadministratorer gennem DM
Sync Manager direkte til DM Security
System. Hvis der er forsinkelse i
systemet, eller nogen glemmer at
deaktivere en person - så gøres det
automatisk. jeg behøver ikke længere
bekymre mig for, om tidligere ansatte
er deaktiveret og afbrudt til vores
forretningskritiske informationer. Det
er som at køre i bil, efter at du kun
har cyklet i mange år!”

Book en online-demo i dag!
Ring til Jesper Friis på tlf. 2265 0502
eller send e-mail til info@miranda.dk
så arrangerer vi en demo til dig.

Sten, eDOCS DM Administrator
800 brugerkonti
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