Er det vigtigt at have styr på sager, dokumenter
og kommunikation?
For mange virksomheder er det en stor udfordring at dele
viden effektivt. Tænk hvis det kunne lade sig gøre at:

. Få et samlet overblik over al den dokumentation man har rettigheder til.
. Fremsøge dokumentation på tværs af dokumenttyper.
. Kunne samarbejde om et dokument uden at være i tvivl om hvem, der
har den seneste version.

. Undgå spildtid forbundet med at lede efter dokumenter og e-mail.
. Give indsigt i en sag eller et projekt hurtigt og enkelt til kolleger eller
eksterne interessenter.

. Kunne publicere vigtige informationer på intranet, ekstranet eller en
hjemmeside direkte fra kilden uden manuelle arbejdsgange.

. Automatisere arbejdsprocesser, så en del af det arbejde der udføres
manuelt i dag, bliver udført af et IT-system.

. Sikre at brugerne kun har adgang til den information de har ret til,
og ikke får adgang til fortrolige oplysninger.

- og tænk
hvis alle disse ønsker kunne gøres tilgængelige i en brugergrænseflade
man allerede kender, så man slipper for at skulle starte forfra med et
nyt IT-system.

Det er ikke ønsketænkning - Lector har løsningen!
TeamShare organiserer ”informationshøstakken”, så du hurtigt finder
”nålen”. Det giver ”ro i maven” og giver jer tiden til at fokusere på det,
som er vigtigt for jeres interessenter.

Er det dyrt at komme i gang?
Vi opkræver ingen licens for TeamShare - man betaler kun for et implementeringsforløb samt support af det antal brugere, som har glæde af
løsningen i deres daglige arbejde.
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Hvem er Lector?
Lector er en IT-konsulent- og udviklingsvirksomhed, der siden år 2000 har
manifesteret sin position som en seriøs leverandør til private og offentlige
virksomheder.
Vi baserer bl.a. vores ydelser på følgende kompetencer:

og beskæftiger ca. 40 konsulenter med spidskompetencer indenfor
Microsoft .NET, SharePoint, Oracle, Java, HTML5, iOS, Android og Windows.
Lector er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, og et langvarigt samarbejde med vores kunder. Dette er også afspejlet i nedenstående udpluk,
idet samarbejdet med flere af de nævnte kunder rækker adskillige år
tilbage.
Blandt vores kunder findes følgende virksomheder:
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