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DM Connect 

Manager til eDOCS DM 

Hold eDOCS DM performance-niveauet højt 

ved automatisk at forbinde dig til nærmeste 

DM server – uanset hvor du arbejder fra. 

Det brugervenlige alternativ til 

DM Connection Wizard 

DM Connect Manager forbinder rej-

sende brugere til et automatiseret 

system. Det eneste brugeren skal 

gøre, er at logge på sin brugerkonto. 

DM Connect Manager klarer resten.  

Kort og godt:  

1. DM Connect Manager aflæser på 

hvilket AD domæne logon finder 

sted - og finder selv de nødven-

dige konfigurationsindstillinger. 

2. DM Connect Manager sørger 

selv for at forbinde sig til 

nærmeste DM Server. Alminde-

ligvis en lokal Branch Server. 

3. eDOCS DM-klienten sluttes til 

den valgte DM Server. 

4. Ændringen i eDOCS konfigura-

tionen kræver ingen brugerind-

dragelse. 

5. Hvis brugeren logger på et andet 

sted eller vender tilbage til 

udgangspunktet, etablerer DM 

Connect Manager automatisk 

den nødvendige konfiguration. 

MSI kompatibel 

DM Connect Managers software kan 

distribueres med en lille MSI-pakke. 

Indholdsindstillingerne opdateres fra 

de centralt styrede forbindelses-

indstillinger. Det gør det nemt for en 

DM-administrator at opdatere selv 

geografisk vidt udbredte filialer ved 

hjælp af en distribueret eDOCS-

arkitektur. 

Proof of Concept 

DM Connect Manager er udviklet i 

et eDOCS Distribueret Arkitektur-

miljø, der tæller op til 1.800 brugere 

og 15 + lokale filialer med DM 

servere. 
 

DM Connect Manager Client Tool info screen 
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DM Connect Manager vil gøre livet nemmere for 

eDOCS DM administratoren. Men vigtigere endnu 

gør den livet nemmere for brugeren … 

 

 

 

Implementeringsprocessen 

For bedst muligt at hjælpe vores 

kunder med implementeringen, er 

der 3 faser, vi gennemgår:  

1. Planlægning  

Når du køber produktet, sender vi 

en planlægningsskabelon udført efter 

PRINCE2 metoder. 

2. Installationsguide og 

Professional Services 

Med produktet leverer vi også en 

installationsguide, samt de software-

komponenter der skal til for at 

implementere og bruge DM Con-

nect Manager. Vores konsulenter 

kan tilbyde Professional Services for 

at hjælpe dig. Tjenester leveres fra 

planlægning til endelig dokumenta-

tion og alle trin i mellem. 

3. Produktimplementering 

Vi leverer de nødvendige værktøjer, 

så løsningen kan implementeres. 

Inkl. opbygning af MSI-fil til software 

distributionssystemet. Servermodul-

er og klientsoftwaren tilføjes nemt 

på arbejdsstationerne.  

DM Connect Manager  

funktioner 

 Tilpasser sig lokale indstillinger 

for eDOCS DM-forbindelsen til 

arbejdsstationens installation. 

 Opdaterer eDOCS DM-klient-
ens forbindelsesindstillinger. 

 Administrerer skift til nærmeste 

DM Server.  

 Rejsende eDOCS-brugere ænd-
rer automatisk konfiguration til 

lokal forbindelse.  

 

DM Connect Manager 

systemkrav 

 eDOCS DM Distribueret 

Arkitektur (v. 5.3.x, 10 & 16.x). 

 MS Active Directory sites med 

lokale DM servere. 

 MS SQL database. 

 MS IIS server. 

 MSI implementering 

supporteres og anbefales. 

 HTTPS vil kræve certifikat på 

lokale arbejdsstationer og på 

DM Servere. 

 


