mobility

Lector Intranet App
Med Lector Intranet App kan du komme i kontakt
med dine kolleger, følge med i hvad der sker i virksomheden, og hvad dine kolleger arbejder med.
Når som helst...
- og hvor som helst!
Lector har udviklet standardproduktet
Lector Intranet App til mobile enheder, der
på en sikker måde giver dine medarbejdere
en hurtig og let adgang til virksomhedens
intranet.
Lector Intranet App gør det muligt, at virksomheden kan fungere uanset hvad der sker.
Lector Intranet App indeholder følgende:
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Mine dokumenter - Manualer, vejledninger, nødplaner, etc.
Aktuelt - Kantine menu, morgenmadsliste, firmafoldbold, træning etc.
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Husk mig

Log ud
Skift Password
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tværs af enheder og platforme.
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Sådan opnås adgang til data
Vi anvender en arkitektur, som gør det let og sikkert at håndtere
integrationen mellem app’en og f.eks. Microsoft SharePoint.
Den grundlæggende idé med denne arkitektur er:

. Det skal være hurtigt for app’en at hente og vise data.
. Det skal være sikkert og effektivt for app’en at kalde services for at
udføre diverse handlinger.
. Der skal være en klar adskillelse mellem at læse data og skrive data.
Arkitektur i App løsningen:
App infrastruktur
Log ind . Hent nyheder
Hent kontakter . Hent/modtag
chatbeskeder . Skriv besked
Lector Intranet App
Bruger

Back-end Cloud Services
(Database og Websocket server)
Pusher brugere . Pusher nyheder
Pusher attachments . Pusher kontakter

Henter nyheder . Henter
attachments . Henter kontakter
Lector Intranet App
Synchronizer

Lokal infrastruktur hos kunde

Back-end systemer (f.eks.
MS SharePoint eller CMS)

Fordel ved denne løsning:
Udgangspunktet er med andre ord app’en og dens behov. Det betyder
at app’en ikke skal kommunikere direkte med nogle af jeres eksisterende systemer, og derfor skal der ikke åbnes op i Firewall eller
lignende, for adgang til Microsoft SharePoint eller AD.

Det er let at komme i gang
Vi sørger for:

. Abonnement der omfatter drift, hosting, support, vedligeholdelse og
videreudvikling af løsningen.
. Opstart der omfatter opsætning af løsningen undervisning.
. Synkroniseringsservice der henter data fra Back-end system (typisk
kollega-oversigt og firmanyheder).

Du sørger for:

. Levering af logo-materiale, og evt. farvekoder.
. Definition af databehov og feltangivelser.
. Aktivering af SharePoint Services eller andre API’er.
Læs mere på www.lector.dk
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