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Produktbeskrivelse 
eWorker 

 

eWorker – den mobile klient til dokumenthåndtering og sagsbehandling.  
Med eWorker kan du nu arbejde med information, dokumenter og sagsbehandling 
direkte fra din iPad. 
 

  

 

 
En ny brugeroplevelse 

Brugergrænsefladen i eWorker er logisk og 

enkelt på samme måde, som du er vant til fra 

andre iPads Apps. Overskuelig præsentation, 

multitouch og vinduer, der kan åbnes og 

bevæges giver dig et hurtigt og let overblik 

over oplysninger og gør det nemt at udføre 

opgaver. Med inspiration fra principper fra 

Windows Metro Design og iPad applikationer 

har vi revolutioneret brugeroplevelsen. 

 

Hvad kan du gøre med eWorker på din iPad?  

eWorker til iPad er ikke designet til at 

producere dokumenter men til at give et 

hurtigt overblik, adgang til sager og 

dokumenter, til at udføre sagsbehand- 

lingsopgaver og holde processerne i gang. 

 

Du kan fx: 

 Få overblik over din egen og afdelingens 

status i forhold til sager, dokumenter og 

opgaver. 

 Se detaljer om egne igangværende sager, 

løse og kommentere dokumenter. 

 Udføre opgaver i sagsgangen, fx 

godkendelse af dokumenter. 

 Kommentere på igangværende sager. 

 Sende opgaver til andre. 

  Få overblik over fremskridt på sager og 

opgaver. 

 Få adgang til kontakter og 

projektinformation. 

 

En sikker løsning 

Ingen sager eller dokumenter lagres på 

iPad’en med henblik på at reducere risikoen 

ved mobilt arbejde. eWorker har et sikker- 

hedsniveau svarende til den almindelige 

klient. Det betyder, at du kan benytte 

VPN-opkobling og logon ved brug uden for 

kontoret. Derudover sørger https-protokollen 

for, at kommunikationen mellem eDoc og 

iPad krypteres. 

 

Hvis man installerer softwaren Mobile Device 

Management programvare til iPad, kan der 

ikke downloades dokumenter lokalt. Det 

betyder, at hvis man skulle være så uheldig at 

få stjålet sin iPad, ligger der ingen eDoc data 

på enheden. iPad har flere sikkerheds- 

værktøjer, der kan benyttes – herunder 

kryptering, fjernlåsning og fjernsletning af 

indhold på enheden. 

 

 

 

 Hvordan fungerer eWorker teknisk? 

 eWorker er en ægte iPad applikation, der 

streamer data direkte fra eDoc. 

 Grænsefladen er inspireret af Windows 

Metro Design og følger principperne for 

en iPad App med funktioner som touch, 

zoom, glidende vinduer osv. 

 Kommunkation mellem eWorker og eDoc 

foregår ved brug af https-protokollen. 

 eWorker streamer eDoc ATOM-feeds for 

hurtig og enkel præsentation af data. 

 

Forudsætninger 

 eDoc version 4.1. 

 iPad med iOS 5. 

 Offentlig godkendt certifikat til brug af 

https/ssl. 

 VPN-system til iPad af hensyn til ekstra 

kommunkationssikkerhed.   
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Mere information 

 

 

Fujitsus dPublic løsning 

Fujitsu er Japans førende ICT (Information 

and Communication Technology) 

virksomhed og tilbyder en komplet 

portefølje af teknologiprodukter, løsninger 

og services. Mere end 170.000 Fujitsu 

medarbejdere supporterer kunder i over 100 

lande. Med udgangspunkt i vores lange 

erfaring og informationsteknologiens store 

styrke er vi med til at forme fremtiden i 

samarbejde med vores kunder. 

 

I Danmark har Fujitsu 300 medarbejdere på 

adresser i Ballerup og Aarhus. Fujitsu er 

førende inden for forretnings- og 

applikationsydelser, infrastrukturydelser og 

produkter og produktsupport. 

 

 

 

 

 Mere information 

Kom videre med Fujitsus andre services, 

løsninger og produkter på: 

 

www.fujitsu.dk 

www.fujitsu.com 

 

Fujitsu Green Policy Innovation 

Fujitsu Green Policy Innovation er et globalt 

projekt med fokus på at reducere 

belastningen på miljøet og skabe 

bæredygtig teknologi. For yderligere 

information se:  

www.fujitsu.com/global/about/environment/ 

 
 

 

 

 Copyright 

Fujitsu A/S har ophavsret til materialet. 

Fujitsu og Fujitsu logoet er varemærker eller 

registrerede varemærker tilhørende Fujitsu 

Limited i Japan og andre lande. Andre 

virksomhedsnavne, produktnavne og navne 

på serviceydelser kan være varemærker eller 

registrerede varemærker tilhørende Fujitsu 

eller andre. 

 

Ansvarsfraskrivelse 

Tekniske specifikationer kan til enhver tid 

ændres, og der tages forbehold for udsolgte 

varer. Ansvaret for, at oplysninger og 

illustrationer er fuldstændige, opdaterede 

eller korrekte, er fraskrevet. Anvendte 

betegnelser kan være varemærker og/eller 

ophavsretlige beskyttede værker tilhørende 

de pågældende producenter, og 

tredjemands egen anvendelse kan krænke 

de pågældende producenters rettigheder. 

 

 
 

 

 

   
Kontakt 
FUJITSU A/S 
Adresse: Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup 
Telefon: 44 89 44 89  
e-mail: info@dk.fujitsu.com 
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