ShareCentral®

ALLT UNDER ETT TAK

PROJEKTPORTAL
INTRANÄT

WEBBSIDOR

DOKUMENTHANTERING
Med hjälp av ShareCentral, SC behöver du bara
ett verktyg för att sprida information och kommunicera. Här samlas all information på ett strukturerat och lättåtkomligt sätt. Användarvänligt och
lösenordskyddat, såklart.

STRUKTURERAT OCH SMART
ShareCentral, SC kan liknas vid ett välbyggt hus med
stora möjligheter för både om- och tillbyggnad. Grunden är detsamma för alla. Det spelar ingen roll om du
har ett enmansföretag eller ett större företag eller organisation. ShareCentral är ett flexibelt verktyg som lätt
anpassas efter dina behov.

FLEXIBELT OCH TRYGGT
Med ShareCentral får du både hemsida och den interna
sambandscentral du behöver för att trimma organisationen. Internt eller externt, ShareCentral är ett verktyg
med många möjligheter. ShareCentral effektiviserar
och minimerar kostnaden. Med hjälp av behörighetskoder får alla den information och de uppdateringar
som de behöver för att göra ett bra jobb.

ENKELT OCH SNABBT
I ShareCentral finns det stora möjligheter att bygga en
kreativ och skapande miljö. Med en enkel handvändning och utan förkunskaper skapar du lätt mötesplatser
för olika grupper och deras behov. ShareCentral erbjuder en mängd olika funktioner och mallar som gör att
du lätt kan anpassa ShareCentral till dina önskemål
och behov.

ShareCentral® v.2
Glöm problem med att hitta vad du söker, i
ShareCentral är all information sökbar. Var sak på
sin plats. Livet kan inte bli enklare.

ShareCentral marknadsför och säljs av:

Interactive Documentation i Eskilstuna AB,
INDOC
INDOC är ett produktionsbolag och har i över 15 år
producerat marknadsföringsmaterial, information och
utbildningar till kunder i olika branscher.
Med vår breda kunskap och erfarenhet kan vi när som
helst gå in i ett projekt och bidra med allt från enstaka
illustrationer till övergripande projektstyrning.
Ring, maila eller gå in på www.indoc.se
Adress
Tång Lindströms väg 6
633 46, Eskilstuna
Tel: 016-13 66 70 (+46 16 13 66 70)
Fax: 016-13 66 31 (+46 16 13 66 31)
Epost: info@indoc.se
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ShareCentral®

PROJEKTPORTAL

DOKUMENTHANTERING

ShareCentral, SC är ett prisvärt, användarvänligt och
flexibelt verktyg för produktion och uppdatering av
information på webbplatser och Intranät.

Lagra, katalogisera, återanvänd, sök och presentera filer och dokument på ett effektivt sätt på ditt Intranät
eller webbplats. ShareCentral ger användarna utmärkta möjligheter att hålla ordning på sina personliga
respektive gemensamma dokument. Med dokumenthistoriken är det möjligt att se vem eller vilka ändrat i
ett dokument sedan det publicerades.

ShareCentral låter användarna fokusera på innehållet
istället för tekniken. Inga förkunskaper av publicering
för webb eller Intranät krävs. SC är helt webbaserat
och verktygets funktioner finns integrerade i webbplatsen. Detta innebär att användarna enkelt kan arbeta med sina sidor från vilken PC som helst - när
som helst.
Inga förkunskaper krävs. Det är enkelt att redigera,
lägga till och ta bort dokument.
Med SC kan ansvaret för informationspubliceringen
flyttas ut i företaget/organisationen närmare verksamheten.
SC är det perfekta valet för företaget eller organisationen som vill förenkla sin informationshantering - både
internt och externt.

ANVÄNDARE & BEHÖRIGHET
Genom att lägga upp användarprofiler på er webbplats
kan ni på ett enkelt sätt styra vilken behörighet olika
användare ska ha, t.ex. vem som får se vad, får redigera och uppdatera. Med ShareCentral får ni fullständig
kontroll över användarnas rättigheter.

SÖKFUNKTION
Ett internt sökverktyg för hela webbplatsen. Söker igenom all text och alla dokument som finns publicerade
och är därför en värdefull funktion för användarna.

PROJEKTKALENDER
för publicering av aktiviteter, kurser och möten mm.

MEDDELANDEHANTERING
Skapa och skicka meddelanden direkt på webbplatsen
och intranätet. Tidigare skickade och mottagna meddelanden kan visas, raderas eller katalogiseras i egna
mappar.

HÄNT SEDAN SIST
Med funktionen ”Hänt sedan sist” får alla användare
tillgång till att se vilka förändringar som skett sedan
de senast varit inloggade, vilka dokument som tillkommit eller uppdaterats, vilka texter som är nya eller
omskrivna m.m.

PERSONLIGA SIDOR (Mina sidor)
Under Mina sidor hanterar användarna sina inställningar och uppdaterar sina profiler.

LÖSENORDSSKYDDADE SIDOR
Skapa kund- och gruppanpassade sidor.
Ge dina kunder, leverantörer eller andra intressenter
en inloggning till ett extranät, där information som
bara rör dem visas.
Som administratör är det enkelt att sätta behörigheter
på information och dokument. Via säkra inloggningar
ges möjlighet till åtkomst till ett extranät oavsett var
man befinner sig.
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ShareCentral®

WEBBSIDOR
ShareCentral, SC är ett prisvärt, användarvänligt och
flexibelt verktyg för produktion och uppdatering av
webbplatser. ShareCentral låter användarna fokusera på innehållet istället för tekniken. Inga installationer och inga förkunskaper av webbpublicering
krävs. Verktygets funktioner är integrerade i webbsidan, vilket innebär att användarna enkelt kan arbeta
med webbplatsen från vilken PC som helst – när som
helst.

I SC webbpaket ingår anpassning av layout, design,
bilder, driftsättning och mycket annat.

REDIGERING & ANVÄNDARVÄNLIGHET

ShareCentral är modulärt uppbyggt, dvs. att man enkelt kan lägga till eller ta bort moduler och funktioner
från systemet. Detta gör det enkelt att skapa skräddarsydda lösningar efter kundens önskemål.

Redigering sker i ett lättanvänt WYSIWYG-gränssnitt,
dvs direkt på webben. Färdiga stilmallar finns för snabb
layout.
Funktioner finns för att kopiera, klistra in och ta bort
innehåll som text, bilder och länkar samt att ångra och
återgå vid redigering

MENYHANTERING
ShareCentral har en enkel menyhantering. Det är lätt
att skapa, flytta och ta bort menyer direkt via webbläsaren. Det finns funktioner för att dölja/lösenordsskydda
menyer och dölja sidor som är under utveckling.

BILDARKIV
Genom ett inbyggt bildarkiv kan ni enkelt ladda upp
och hålla koll på de bilder som ni vill visa på er webbplats.

NYHETSHANTERING
Nyhetshanteringen är en smidig och enkel funktion
för att hantera nyheter och aktuella händelser på
webbplatsen. Nyhetshanteringen gör webbplatsen
mer levande och intressant. Det går snabbt och enkelt
att lägga till nya nyheter genom färdiga formulär med
datum, rubrik, ingress, brödtext och eventuellt infoga
en bild.

Med SC hjälper vi er att skapa en helt ny webbplats
eller förändra er befintliga. SC är det perfekta valet för
företaget eller organisationen som vill ha en hemsida
– enkel att uppdatera, enkel att administrera och enkel
att använda!

EXEMPEL PÅ TILLÄGG
Lösenordsskyddade moduler, intranät/extranät
Nyhetshantering
Fil- och dokumenthantering
Sökfunktion
Bildarkiv
Användar- och behörighetshantering
Grupp- och avdelningshantering
Personliga sidor
Meddelandehantering
Kalender
Dolda sidor
Användarstatistik
Systemstatistik
Kontaktformulär
Grupphantering
Språkstöd för administration på andra språk
Hänt sedan sist - Händelseöversikt
Nyhetsbrev

Nyhetshanteringen har en funktion med tidsstyrd publicering. Välj när nyheten ska publiceras och hur
länge den ska finnas tillgänglig.
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