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Dokumentjournalisering på få sekunder med
TeamShare fra Lector
Med introduktionen af TeamShare bliver journalisering til en integreret del af en
travl arbejdsdag i offentlige og private organisationer. TeamShare integreres med
de programmer, som i forvejen bruges, og journalisering kan gennemføres på få
sekunder.
TeamShare er en ny og enkel løsning på private og offentlige organisationers stigende
behov for effektiv projektstyring og videndeling. Lector har store forventninger til det nye
produkt, for uanset om kunderne bliver mødt af udefrakommende krav om journalisering
eller har et forretningsmæssigt ønske om forbedret videndeling, så er TeamShare en
effektiv løsning.
”Kommuner efterspørger f.eks. intuitive og integrerede grænseflader, som ikke pålægger
medarbejderne mere arbejde. De private har fokus på kvalitetssikring, videndeling og
integrationsmuligheder. Nok har de forskellige motiver og de kalder det ikke det samme,
men fælles for dem er ønsket om øget effektivitet,” siger administrerende direktør Kim
Palvig, Lector
Teamshare er designet således, at det ikke er bundet til et givent forretningsområde eller
én defineret standard. Med simple midler kan løsningen justeres, så den afspejler kundens
specifikke behov for styring af aktiviteter og strukturering af viden.
”Elektroniske dokumenthåndteringssystemer går ind og påvirker folks daglige arbejde
utroligt meget. Derfor har det været et mål i udviklingen af TeamShare at minimere
produktets påvirkning af brugeren. Det vil sige, at det skal tage sekunder – ikke minutter –
at journalisere. Hvor det tidligere var ringbind man delte, har man nu sine mapper
’stående’ i TeamShare-systemet, og dér kan man kvikt dele den med andre,” siger
administrerende direktør Kim Palvig, Lector
Øget effektivitet i vante omgivelser
En vigtig forudsætning for succes, når man introducerer et nyt it-system, er, at brugerne
tager det til sig. TeamShare bygger således på de mest almindelige programmer fra

Microsoft, inklusiv Sharepoint, MS Office og MS Exchange, og vil komme til at blive
oplevet som et medlem af den kendte Microsoft-familie.
”Det smarte ved TeamShare er f.eks. den direkte adgang fra Microsoft Outlook og
Microsoft Office, som folk kender. Teamshare er integreret dybt ind i Office-pakken, hvilket
letter overgangen fra en ustruktureret hverdag - med dokumenter i øst og vest - til en
struktureret hverdag og arbejdsform. Journalisering af e-mails kan f.eks. gøres ved hjælp
af ’drag-and-drop’, som vi kender det fra Windows. Det er den enkle og intuitive løsning,”
siger administrerende direktør Kim Palvig, Lector
Denne tætte integration med Microsofts standardprodukter sikrer integration med det
eksisterende it-miljø, hvilket betyder besparelser i forbindelse med implementeringen.
Desuden minimeres behovet for nye softwarelicenser. De fleste virksomheder har allerede
Microsoft Office og MS Exchange, og mange virksomheder har også Sharepoint og en
SQL server. Det er netop, hvad der skal bruges for at komme i gang med TeamShare fra
Lector.
TeamShare klar til næste version af Microsoft Office og Outlook
Traditionelt har journaliseringsprogrammer krævet adgang til centrale servere. Dette krav
er imidlertid ikke længere tidssvarende for mange organisationer. Specielt private
virksomheder - med rejsende eller mobile medarbejdere - har behov for en løsning, der
giver mulighed for at arbejde offline. De kommende versioner af Microsoft Office, Outlook
og Sharepoint indeholder forbedrede offline-faciliteter og TeamShare er klar til at udnytte
de nye muligheder. Lectors TeamShare er designet til at give organisationer mulighed for
synkronisering, så arbejdet kan fortsættes f.eks. i toget eller flyveren. De seneste
opdateringer bliver så automatisk udvekslet, når man er online igen.
#
Yderligere oplysninger
Lector Aps
Administrerende direktør Kim Palvig
Telefon 44 50 21 50 eller mobil 20 40 98 44
Email: kim.palvig@lector.dk
#
Kort om Lector
Lector har speciale i it-løsninger til håndtering, udvikling og implementering af viden og
information. Kernen består af løsninger og systemer til kvalitetsstyring og kundedialog.
Lector består af en konsulentdel, en projektdel og en produktdel, og beskæftiger i dag 35
medarbejdere på hovedkontoret i Charlottenlund. Lectors løsninger udvikles enten på
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