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Boost eDOCS med 

effektive værktøjer! 
eDOCS Managers, der letter arbejdsgange og 

sparer tid for både administratorer og brugere. 

Få en præsentation af værktøjerne her.  

 
Automatisk synkronisering fra 

MS Active Directory til eDOCS! 

En klar favorit blandt systemadmi-

nistratorer er DM Sync Manager for 

eDOCS. Denne Manager sørger for 

automatisk synkronisering mellem 

MS Active Directorys brugere og 

grupper over til eDOCS og dermed 

skal de kun vedligeholdes ét sted.  

Nemt at installere og administrere! 

 

De automatiserede processer sikrer 

konsistente arbejdsgange og mind-

sker riskoen for sikkerhedsproble-

mer.  

DM Sync Manager for eDOCS gør 

administrationen langt mere præcis 

og kan spare systemadministratorer 

masser af dyrebar tid hver uge! 

Gendan og lås dokumenter op i 

eDOCS DM via Admin Portal 

Admin Portal danner en webbaseret 

ramme omkring 3 værdifulde værk-

tøjer til administratorer og helpdesk. 

De udgør en kommunikationsplat-

form, hvor processerne bliver trans-

parente for både brugere og sup-

portpersonale. 

Admin Portal indeholder: 

Recover Manager, der nemt gen-

danner et mistet dokument fra flere 

gendannelsespunkter og genskaber 

det tilbage til eDOCS DM. 

Unlock Manager, der nemt og sik-

kert låser eDOCS dokumenter op. 

Helpdesk eller en udpeget bruger 

kan låse op, men ikke få adgang til 

selve dokumentindholdet. 

Document Info Manager sørger 

for udvidet indsigt i DM metadata til 

administratorer og helpdesk, når de 

skal finde mistede/låste dokumenter.  
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DM Connect Manager forbinder dig altid til 

den nærmeste DM server uanset lokation og 

Smart Search finder nemt dine dokumenter. 

 

 

 

DM Connect Manager 

DM Connect Manager et bruger-

venligt alternativ til DM Connection 

Wizard. Programmet sikrer, at du 

altid logges på nærmeste DM-server 

uanset lokation. Dermed vil DM 

performanceniveauet bevares højt. 

Produktet passer til organisationer, 

hvor brugere bevæger sig mellem 

flere geografiske placeringer.  

Meta Data Manager (MDM) 

MDM opretter dynamiske links fra 

DM-profilen til MS Word, Excel og 

PowerPoint. Programmet installe-

res på den lokale interaktion med 

MS Office og kan være en stor hjælp 

til overholdelse af GDPR-reglerne! 

Smart Search Manager 

Find nemt hvad du søger i DM med 

fritekstsøgning og brug af filtre, der 

hurtigt indsnævrer resultatlisten! 

Smart Search Manager er baseret på 

DM profil- og metadataoplysninger, 

og går hurtigt hen og bliver et fore-

trukkent søgeværktøj i eDOCS. 

Find mere information online 

Mere om de enkelte Managers her: 

www.miranda.dk/edocstools  

Book en præsentation i dag! 

For at give dig det bedste indtryk af 

de brugervenlige funktioner i de 

enkelte Managers, og deres samspil 

med eDOCS DM, anbefaler vi klart 

en demonstration. 

Ring direkte til vores salgsdirektør 

Jesper Friis på 2265 0502 eller send 

en e-mail til info@miranda.dk  med 

din forespørgsel og fortæl lidt om 

din forretning. 

Så forbereder vi en specifik og 

målrettet web-præsentation til dig. 

Det kan give dig det bedste billede 

af, hvordan de forskellige eDOCS-

værktøjer kan gøre en stor forskel 

i dit arbejde med dokumenthånd-

tering. 
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