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Fordele i en eDOCS 

DM 16 opgradering 

Få eDOCS InfoCenter samt fuldt udbytte af de 

nye funktioner og features på båder DM server 

og Extension!  Mange integrationer ligger også 

klar i eDOCS DM 16 opgraderingen! 

Højdepunkt eDOCS InfoCenter 

eDOCS DM 16 indeholder helt nye 

funktioner, features og klare forbed-

ringer ift. de tidligere versioner. 

Den vigtigste nyhed er platformen 

eDOCS InfoCenter, som er en intui-

tiv og fleksibel måde at arbejde med 

dine eDOCS-dokumenter på. Hjem-

meskærmen præsenterer sig med 

rammer (tiles), der giver overblik og 

sørger for nem adgang til DM-filer, 

foldere, Workspaces og FlexFolders. 

Tiles viser også de seneste eDOCS 

aktiviteter og søgninger, og du kan 

fremhæve foretrukne foldere ved 

selv at lave nye tiles. På den måde 

kan du personliggøre platformen. 

Teams og Office integrationer 

eDOCS InfoCenter integrerer med 

både MS Office, MS Teams og MS 

OneDrive. Træk og slip fx eDOCS-

filer ind i Teams chat eller Outlook-

beskeder. Dokumentsikkerheden er 

intakt, for modtagerne kan kun åbne 

de filer fra chat eller mail, som de har 

rettigheder til i eDOCS DM. 

Andre nyheder i eDOCS DM 16 

• E-mails kan sendes med både .drf 

+ en kopi vedhæftet i samme mail 

• Bestemte filtyper kan blokeres fra 

DM. Fx .exe, .msp og .bat filer 

• eDOCS Defense licenseret sik-

kerhedsmodul med Encryption at 

Rest og Activity Monitoring 

• Funktionen Smart Profiling gør det 

nemmere at gemme dokumenter 

fra InfoCenter, Outlook og Word 

ved at foreslå indhold til felterne 

Client, Matter, Author, Doctype. 

Vi har +20 års eDOCS erfaring 

Vores eDOCS-konsulenter har de 

nyeste certifikationer og er altid op-

dateret på viden. Vi har arbejdet i 

dybden med eDOCS i mere end to 

årtier og udviklet flere add-ins hertil. 

Vores fornemste opgave er at levere 

høj kompetence og innovation til 

eDOCS-brugere verden over. 
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Vi arbejder efter PRINCE2 i opgraderingens 6 

faser. Det sikrer klart overblik over alle aftaler 

og omkostninger. Læs mere om de 6 faser her. 

 

 

 

1. Præmigrering 

En eDOCS-revision foretages for at 

skabe det nødvendige overblik over 

den nuværende installation. Vi gør 

det for at sikre, at systemet er i 

stand til at håndtere de opgraderede 

funktioner. 

2. Testmiljø 

Alle vigtige elementer på systemet 

testes for at sikre, at eventuelle fejl 

eller udfordringer opdages, før den 

endelige opgradering finder sted. 

3. Migrering af testmiljø 

Nye eDOCS-funktioner installeres 

og konfigureres. Vi tester og kon-

trollerer det hele. Det resulterer i 

en testprotokol med justeret plan og 

et specifikt migreringsskema. 

4. Installationspakke 

En eDOCS-opgrading kan være 

kompleks, men for at gøre det så 

nemt for dig som muligt, leverer vi 

MSI-pakken til distributionssystemet 

og kører testprotokollerne. 

5. Systemet i produktion 

Den nyeste version af eDOCS DM 

installeres og testes. Efter kundens 

godkendelse, udarbejdes status og 

grundig dokumentation. 

6. Evaluering af projekt 

En projektevaluering sikrer, at alt i 

opgraderingen er blevet dækket. Vi 

beskriver de erfaringer, vi har gjort 

undervejs. Er der fundet risiko for 

tekniske udfordringer i fremtiden, 

oplyser vi naturligvis også om disse. 

Book en opgradering i dag! 

Snart kan du få fuldt udbytte af de 

nyeste eDOCS DM-funktioner! 

Få mere information ved at ringe til 

Jesper Friis på +45 2265 0502. 

Du er også velkommen til at sende 

os en mail på info@miranda.dk  

Læs mere om eDOCS DM 16 opgra-

deringen på vores hjemmeside 

Vi ser frem til at høre fra dig! 
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