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Tcherning forventer  
optimering af processer  
på 20 procent
Entreprenørfirmaet Tscherning har fået 
overblik over alle opgaver, fremdriften på en 
opgave samt samarbejdspartnere og kontak-
ter. De har nu overblik over personalets kompe-
tencer og ressourcer samt et internt vidensbib-
liotek. Hertil er alle skabeloner og procedurer 
sat i system. Samlet forventer ledelsen en 
besparelse på optimering af processer på 
godt 20 procent.

”Fremover vil vi kunne spare tid på fast defi-
nerede dokumentskabeloner på dokumenter. 
Herudover kan projektplaner være udfyldt 
med data på forhånd. Vi laver godt 1.000 
tilbud om året, og kan vi blot spare fem 
minutter på hvert tilbud med simpel brevflet-
ning, så bliver det en betydelig besparelse.”

Niels Bredal, økonomichef

WorkPoint er en forret-
ningsstrategisk løsning til 
styring af arbejdsprocesser, 
som bygger oven på Share-
Point og fuldender Office.
WorkPoints dynamiske 
struktur er også tilgænge-
lig på tablet  
og mobil.

Hør hvordan advokatfirmaet Brandt & 

Lauritzen har fået deres krav opfyldt 

om et system, der understøtter deres 

arbejdsprocesser og ikke omvendt. 

http://youtu.be/Uz1Ltw06ZNc

STYR ALLE RUTINER OG ARBEJDSGANGE EFFEKTIVT
med WorkPoints centrale cockpit
Sæt hverdagen i system
WorkPoint er et værktøj, der understøtter alle rutiner og arbejdsgange 
effektiv på tværs af organisationen. Ved at styre og strømline workflows 
og processer skaber I en klar rolle- og opgavefordeling.

Resultatet er en høj og ensartet kvalitet, der letter udførelsen af ruti-
neopgaver samt sikrer overholdelsen af fastdefinerede procedurer. Det 
giver jer et forkromet overblik over alle workflows og processer samt 
præcis dokumentation af eventuelle krav fra myndigheder. Samtidig 
opnår I én fælles brugergrænseflade, der hjælper jer let og elegant i gen-
nem alle faser i et produktionsforløb eller fast definerede arbejdsgange 
– fordelingen af opgaver, udførelsen og kontroltjek.

Kvalitetssikring og minimering af menneskelige fejl med overblik 
over informationsflow og fremdrift på tilhørende opgaver

Overblik over alle relevante kontakter, interessenter, stamdata, 
dokumenter og emails

Skabelonbibliotek letter dokumenthåndteringen. Automatisk 
versionsstyring af dokumenter sikrer, at alle ændringer og godken-
delser altid registreres

Effektiv emailhåndtering med hurtig og let arkivering via drag and 
drop. Intelligente forslag til journalisering samt autojournalisering

Let og hurtigt at finde og genfinde al information og historik på 
alle opgaver

Flyt jeres arbejdsprocesser over i MS Outlook og brug det som 
det primære værktøj

http://youtu.be/Uz1Ltw06ZNc


WorkPoint – effektiv styring af rutiner og arbejdsgange

Hurtig og let integration til Office
WorkPoint strukturerer alle data via SharePoint og bygger bro til Offi-
ce-pakken bl.a. MS Outlook, Word, Excel og PowerPoint.

Med WorkPoint får I en branchetilpasset standardløsning, der kan kon-
figureres, så det dækker jeres behov for effektiv styring af arbejdsgange 
100 procent. Ved at integrere til Office er det nu muligt at sammenkæde 
emails, vedhæftede filer, diverse dokumenter og kontakter i Outlook 
med en specifik opgave.

Sammensæt WorkPoint,  
så løsningen passer jeres behov
I kan opbygge og udbygge WorkPoint, så det understøtter jeres behov, 
hvad enten I har brug for en tovholder på forretningskritiske arbejds-
processer, er sags- eller projektorienteret.

Centralt cockpit for effektive workflows
WorkPoint er et cockpit, hvor I kan styre alle 
processer og workflows. Dermed slipper I 
for at skifte fra ét system til et andet.

WorkPoint har flere indgangsvinkler til at sty-
re processerne. I nogle virksomheder er fokus 
rettet mod sagsstyring eller projektstyring, 
mens andre er mere fokuseret på salgssty-
ring. Fælles for de fleste er dog, at effektiv 
håndtering af emails og dokumenter er blevet 
en forretningskritisk faktor.
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Effektiv sagsstyring med faste rutiner og procedurer 
Med effektiv sagsstyring og dokumenthåndtering i alle processer opnår 
I et ensartet overblik over alle sager i virksomheden samt alle klienter, 
interessenter, informationer, stamdata, dokumenter og e-mails knyttet til 
den enkelte sag. Automatisk versionsstyring af dokumenter sikrer, at alle 
ændringer og godkendelser altid registreres. 

Projektværktøj til effektiv gate-, risiko- og kvalitetsstyring
WorkPoint er et effektivt værktøj til information management i projekter, 
hvor udførelse og evaluering alt sammen kan foregå i ét og samme system.  
Det vil sige et værktøj til at automatisere processer, styre fordelingen af op-
gaver, udføre projekterne med effektiv dokument- og emailhåndtering samt 
fokus på kvalitetssikring, risikostyring, gatestyring og review.

Kontaktstyring med intuitiv dokument- og emailhåndtering
Få overblik over kontakter, korrespondance og igangværende opgaver. Med 
WorkPoints kontaktstyringssystem opnår I det fulde overblik over samarbejds-
partnere, møder samt al virksomhedens korrespondance. I har desuden adgang 
til vigtige dokumenter, aftaler, opgaver med samarbejdspartnere m.m.

Arkiver vigtige emails og vedhæftede dokumenter direkte i et arkiv
Mange virksomheder modtager kritiske oplysninger og dokumenter via email. 
WorkPoint sørger for, at vigtige emails ikke havner i den enkelte medarbejders 
indbakke, men er synlige for alle, og med det samme er koblet sammen med den 
sag eller det projekt, mailen omhandler. Med en enkel drag and drop-funktionali-
tet i Outlook, kan I arkivere emails og vedhæftede dokumenter direkte i et arkiv.

@



VÆR FLYVEKLAR FRA DAG 1
- ingen tidskrævende og omkostningsfuld udvikling

Løsningen er udviklet af:

Naviger sikkert i skyen 
Prøv Workpoint 365 i 30 dage - helt gratis
WorkPoint 365* er en forretningsstrategisk Cloud-løsning, der udnytter  
SharePoint Online fuldt ud og integrerer til Office 365. En ideel løsning til  
virksomheden, som bare gerne vil fokusere på arbejdet – uden at koncentrere  
sig om drift, vedligeholdelse og installation af nye opdateringer.

*Der vil være forskel i mulighederne på de forskellige platforme. 
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Standard SharePoint

Fundamentet er SharePoint, men 
herefter skal I selv bygge en løsning 
op fra grunden.

Specialudvikling

Specialudvikling af en løsning oven på 
SharePoint er en lang, tidskrævende 
og dyr proces. Det er en risikofyldt 
proces, der kræver stor viden, styring 
og overblik.

WorkPoint

Et stærkt fundament og en nøgle- 
færdig løsning, som er lige til at  
tage i brug.

Kr. 99,-
pr. bruger pr. måned

Opbygning af forretningskritiske processer i SharePoint 
kræver meget specialudvikling for at opnå det fulde 
udbytte af platformen. Det er en meget tidskrævende 
og dyr proces. Hertil er det risikofyldt, fordi I ikke kender 
resultatet af den færdige løsning.

WorkPoint er en standardløsning, som bygger oven på 
SharePoint og er afprøvet og testet i en hel række af 
brancher. I undgår den økonomiske investering, risikoen 
og kompleksiteten ved specialudvikling af SharePoint. 

WorkPont udbydes i tre forskellige versioner: Hybrid, 
Cloud eller 365 (på licens eller lejebetingelser).

Vælg en lejeaftale og undgå bekymringer for driftsom-
kostninger, nedbrud, serveropdateringer eller software- 
opgraderinger. Med en pr. bruger pr. måned løsning, har  
I ingen uforudsete udgifter. Det gør løsningen attraktiv 
for selv mindre virksomheder med et stort behov for 
sags- og projektstyring.


