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Komplet eDOCS 

revision og analyse 

En grundig undersøgelse af eDOCS-system, 

servere og services, giver jer mulighed for at 

planlægge afgørende opgraderinger i tide! 

Revisionens formål 

En eDOCS Revision foretages for at 

sikre, at eDOCS DM’s design, op-

sætning og implementering står 

korrekt og kører optimalt.  

De nye versioner af eDOCS, der 

lanceres fra OpenText, har mange 

nye funktioner og fordele med sig. 

Men de intensiverer også behovet 

for opgraderinger. Dette er et varmt 

emne for alle eDOCS administra-

torer! 

Risikoreducerende forbedring 

Der er syv fokusområder i revisions-

rapporten, som giver et solidt ud-

gangspunkt for at planlægge og fore-

tage risikoreducerende systemfor-

bedringer, før problemerne opstår! 

Opdag komplikationer i tide 

Det vigtigste er at kortlægge, om der 

findes komplikationer, der berører 

1. Stabilitet 

2. Performance 

3. Funktionalitet 

Revisionens 7 fokusområder 

• Opsummerende hovedrapport 

• DM Arkitektur 

• DM Bibliotek (+ Skærmbilleder) 

• DM Database 

• DM Server 

• DM Klient 

• Netværk og infrastruktur 
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Du modtager en komplet dokumentation over 

eDOCS-installationen, oversigt over anbefale-

de forbedringer og får et ✓ved høj ekspertise. 

 

 

 

Revisionsprocessen. 

Det er vigtigt at nævne, at eDOCS-

revisionen ikke foretager nogle ænd-

ringer i jeres eDOCS DM-system.  

1. Adgang og dataudtræk 

Dataudtræk og analyse fortages i tæt 

kontakt med jeres systemadmini-

strator. Denne kan monitorere pro-

cessen og dataindsamlingen for at 

skabe mest klarhed i processen. 

2. Rapporter og anbefalinger 

Revisionen er veldokumenteret med 

7 individuelle rapporter inkl. skærm-

billeder af serveropsætningen. Alle 

emner og opdagelser i revisionen 

beskrives grundigt, og de anbefalede 

tiltag diskuteres og begrundes. 

3. Revisions-workshop  

Vi gennemgår revisionsrapporterne 

med jer, og redegør for sammen-

hæng og de anbefalede forbedringer, 

så I opnår den bedste performance 

og systemstabilitet. Konklusionerne 

diskuteres og eventuelle implemen-

teringer planlægges. 

 

Indsigt og værdifuld viden 

Revisionen gør enten opmærksom 

på, at noget i eDOCS-miljøet bør 

optimeres, eller giver grønt lys for at 

alt er i orden. Almindeligvis findes en 

kombination af god konfiguration og 

plads til forbedringer. 

Imidlertid er den indsigt og viden, du 

får via rapporterne af stor værdi til 

fremtidigt arbejde og planlægning. 

DM-revisionen kan kombineres med 

en yderligere gratis revision, efter at 

problemerne er blevet løst. 

Kombiner med andre tjenester 

eDOCS-revisionen kan kombineres 

med andre tjenester. Fx etablering af 

systemovervågning med alarmservi-

ce, eller implementering af eDOCS-

værktøjer til systemadministratorer. 

Vi anbefaler især DM Sync Manager 

eller Admin Portal for eDOCS. 

For yderligere information, kontakt 

salgsdirektør Jesper Friis direkte på 

tlf. 2265 0502 eller send en e-mail til 

info@miranda.dk 

 

 

 

 

 

https://www.miranda.dk/systemloesning/dm-sync-manager-for-edocs-dm/
https://www.miranda.dk/systemloesning/admin-portal-tools-for-edocs-dm/
mailto:info@miranda.dk

