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DM performance 

på højeste niveau 

DM Connect Manager for eDOCS sørger for 

altid at forbinde dig til nærmeste DM-server. 

Et letanvendeligt system uanset din lokation. 

 
Automatisk forbindelse 

For rejsende eDOCS-brugere er det 

vigtigt at kunne komme på en god 

DM-forbindelse – uanset lokationen. 

DM Connect Manager et automati-

seret forbindelsessystem, hvor det 

eneste, du skal gøre, er at logge på 

med en brugerkonto. Så klarer DM 

Connect Manager resten. 

Sådan fungerer det 

1. DM Connect registrerer den AD-

domæneside logon sker på og træk-

ker selv de nødvendige eDOCS DM-

konfigurationsindstillinger. 

2. Indstillingerne sendes til nærme-

ste DM-server, almindeligvis en lokal 

filialserver. 

3. eDOCS DM-klienten forbindes til 

den ønskede DM-server. 

4. Ændring af klientkonfiguration 

kræver ingen brugerinddragelse. 

5. Logger brugeren på et andet sted, 

opretter DM Connect automatisk 

den forsætlige konfiguration. 

MSI-pakke kompatibel 

DM Connect Managers klientsoft-

ware kan distribueres med en lille 

MSI-pakke. Forbindelsesindstillinger-

ne vil blive opdateret fra de centralt 

styrede indstillinger. Det gør det let 

for en DM-administrator at opdate-

re selv geografisk vidt spredte filialer 

ved hjælp af en distribueret eDOCS-

arkitektur. 

Testet og gennemprøvet  

DM Connect Manager er udviklet i 

et eDOCS-miljø, der tæller op til 

1.800 brugere og 15+ lokale filialer 

med DM-servere.  

Lad os demonstrere det for jer! 

DM Connect Manager Client Tool info screen 
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DM Connect Manager letter arbejdet for eDOCS 

administratorerne. Men endnu vigtigere er det, at 

performanceniveauet for brugerne holdes oppe! 

 

 

 

Implementerings-processen 

Der er tre trin i forbindelse med im-

plementering af produktet. 

Planlægning  

Sammen med dit køb af produktet 

sender vi en PRINCE2 planlægnings-

skabelon. 

Installationsguide og hjælp fra 

vores Professional Services 

Med produktet leverer vi en installa-

tionsvejledning og alle de nødvendi-

ge softwarekomponenter.  

Vores dygtige konsulenter hjælper 

gerne med alt fra planlægning til slut-

dokumentation. 

Produktet implementeres 

Vi sender de nødvendige værktøjer 

til implementering af løsningen.  

Servermoduler og klientsoftware an-

vendes på arbejdsstationer. 

Vores Professional Services leverer 

altid opbygning af MSI-fil til jeres 

softwaredistributionssystem. 

Systemfunktionalitet 

• Tilpasning af lokale eDOCS DM-

forbindelsesindstillinger til en 

standard arbejdsstation. 

• Opdateringer af indstilling af 

eDOCS DM-klientforbindelse. 

• Lokal DM Server udskiftnings-

håndtering og implementering. 

• Rejsende eDOCS-brugere, der 

skifter konfiguration til lokal op-

sætning af webstedets forbind-

else. 

Systemkrav 

• eDOCS DM 5.3.x, 10 & 16.x 

• MS Active Directory-websteder 

med DM lokale servere. 

• MS SQL-database. 

• MS IIS-server. 

• Installation af MSI-pakken 

understøttes og anbefales. 

• HTTPS kræver certifikat på 

lokale arbejdsstationer og på 

DM-servere. 

Book en demo direkte hos Jesper 

Friis på 2265 0502 eller send en e-

mail til info@miranda.dk  
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