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Nem søgning med 

filtre i eDOCS DM! 

Med Smart Search Manager kan du søge på fri 

tekst og bruge sorteringsfiltre baseret på DM 

profilen. Prøv det uden købetvang i 30 dage. 

 
Dokumentet er kun ét klik væk 

Dette er visionen for Smart Search 

Manager! At skabe en platform med 

en browser-lignende søgning, hvor 

der lynhurtigt og enkelt kan søges i 

DM databasen – og hvor søgeresul-

taterne præsenteres på en specifik 

liste, der effektivt kan filtreres fra. 

Søgevisionen vendt på hovedet 

Oplysninger fra dokumenter og 

eDOCS profilinformationer kombi-

neres, og applikationen tilbyder nem 

søgning, filtre og sorteringsmetoder.  

Mobil adgang uanset hvor 

En kombination af faktorer vil give 

adgang til dine eDOCS-filer, hvor 

end du er. HTTPS protokol, et 

lokalt certifikat og en sikker adgang 

til firewall, sørger for, at Smart 

Search Manager kan opsættes som 

en nem mobil løsning.  

Smart Search Manager er ikke en 

erstatning, men et boost til de alle-

rede eksisterende søgefunktioner i 

eDOCS DM! 

 

 Fri tekst søgning og resultatliste          Prædefineret søgning og filtre        Online Guide 
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Med Smart Search Manager skabes en virtuel tragt, 

så du lokalt eller mobilt nemt kan finde foldere og 

dokumenter i eDOCS DM. Book en demo i dag! 

 

 
Kom nemt i gang! 

Nem implementering i 3 faser. 

1. Installation og konfigurering 

Smart Search Manager kan sagtens 

installeres ”ud af boksen” uden 

konfigurationer til eDOCS DM-pro-

filen. Men stort set ingen har en DM-

profil uden brugerdefinerede felter. 

Det tager vi hånd om. 

2. Tilpasset eDOCS-profil og 

metadata er ikke et 

problem – det er forventet! 

Langt de fleste organisationer bruger 

DM-profilen med tilpassede felter. Vi 

forbereder integrationen for dig og 

leverer den nødvendige SQL-kode, 

som gør det nemt at implementere. 

3. Online guide og eLearning 

Smart Search Manager har en inte-

greret guide, som er tilgængelig når 

som helst ved brug af applikationen. 

Den intuitive brugergrænseflade gør 

det nemt at lære funktionerne at 

kende. Der findes også eLearning til 

Smart Search Manager. 

  

Browser-lignende søgning 

Visionen for Smart Search Manager 

begyndte med en kundes ønske om 

at kunne “søge som på internettet...” i 

eDOCS. Fra den allerførste version, 

har fokus været på at skabe bruger-

venlige, agile søgemetoder, der skal 

være nemme at anvende. 

Integreret med eDOCS DM 

Med Smart Search Manager kan du 

overføre en resultatliste til at blive 

vist i eDOCS DM. Her kan du til 

fulde anvende de mange dokument-

funktioner, som fx dokumentmenu-

en, associate to folders, samt and/or 

store for offline use in Attaché. 

Systemkrav 

eDOCS DM 5, 10 og 16. MS SQL 

server. MS .NET framework. 

Book en præsentation i dag! 

Send en e-mail på info@miranda.dk 

eller ring direkte til Jesper Friis på 

2265 0502. 

Vi ser frem til at høre fra dig! 
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