
Godt overblik
eDoc app’en giver et overskueligt overblik over igangværende sager, 
dokumenter og opgaver – både brugerens egne – og afdelingens 
samlede aktiviteter. Fra overblikssiden har man sine mapper, men 
også mulighed for at søge, filtrere og sortere. 

App’ens sikkerhed kan skræddersyes til den enkelte kunde via Micro-
soft InTune, ligesom man som bruger kan vælge hvilke informatio-
ner, man ønsker at se i overblikket.

Nem godkendelse
Det er nemt at godkende dokumenter og arbejdsgange, kom-
mentere på sager, sende opgaver til andre samt få adgang til 
kontakter og projekter.

Man kan endda sende flere dokumenter til godkendelse på en 
gang og tilføje individuelle noter til hvert dokument.

Sker der en opdatering på en sag eller borger, bliver brugeren 
adviseret på mail med et direkte link til sagen, og man kan også 
se nye aktiviteter i selve app’en.

Fordele

 ■ Fleksibel adgang til eDoc på farten 

 ■ Hurtigt og godt overblik over 
igangværende aktiviteter og sager 

 ■ Nem godkendelse af sager og 
dokumenter 

 ■ Sikker redigering af Office-doku-
menter 

 ■ Nem annotering af PDF-filer og 
billeder, fx ifm. dokumentgodken-
delse 

 ■ Sikker adgang til ESDH-systemet 
via Microsoft InTune 

 ■ Kundens egen app til eDoc, både til 
Android og iOS

eDoc 5

eDoc app til 
mobil og tablet

Den nye eDoc app giver 
direkte adgang til eDoc 
fra mobiler og tablets. 

Den nye appversion af Fujitsus ESDH-system eDoc gør det muligt at administrere 
information, dokumenter, sager og projekter direkte fra brugernes mobile 
enheder – en oplagt løsning til medarbejdere på farten.

Shaping tomorrow with you



Fleksibelt arbejdsredskab 
App’en giver en høj grad af fleksibilitet, fordi man kan arbejde i 
systemet, mens man er på farten – også selvom man er offline. 

Det er en oplagt løsning for lederen, der skal kunne få overblik 
hvor som helst og når som helst, men også for SOSU-medarbej-
deren, der skal hente en vejledning på vej til en borger, eller sko-
lelæreren, der skal tilgå informationer om elever.

Det er desuden muligt at uploade filer direkte fra sin mobile en-
hed, ligesom man kan hente filer og arbejde direkte i program-
mer som Excel, Word og PowerPoint. App’en har også et anno-
teringsværktøj, så man kan skrive kommentarer, annotere og 
highlighte tekst i PDF’er og på billeder.

Intuitiv brugerflade
Brugergrænsefladen er logisk og enkel. Designet er så sim-
pelt, at det, der er vigtigt at tage stilling til, bliver trukket helt 
frem, så der ikke er nogen tvivl om, hvad man skal gøre. 

Sikker adgang hvor som helst
Brugerne kan tilgå app’en uden for arbejdspladsens fysiske 
rammer, men med samme høje sikkerhed, fordi app’en er byg-
get og styret med nøjagtig samme sikkerhedslag som selve 
eDoc.

eDoc app’en opfylder med andre ord de højeste sikkerheds-
standarder med kryptering og styring gennem Microsoft InTu-
ne, der både giver mulighed for autorisering med pinkode og 
multifaktorgodkendelse.

Appen er både tilgængelig for iOS og Android.
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