W3D3 SHAREPOINT INTEGRATION
W3D3 SharePoint Integration är en applikation som på ett sömlöst sätt knyter ihop FormPipe W3D3 och
Microsoft SharePoint. Applikationen gör det möjligt för din organisation att dra nytta av styrkorna i båda
produkterna och därmed maximera verksamhetsnyttan.
Integrationen kan införas i tre olika nivåer; Express, Standard eller Enterprise. Läs mer om de olika nivåerna
nedan och bestäm vilken nivå som passar era behov bäst!
Gemensamt för de tre nivåerna är att ett ärende i W3D3 motsvaras av en arbetsyta/webbplats i SharePoint. På
så sätt hålls informationen inom ärendet samman och det arbete som utförs sker inom en definierad kontext.

EXPRESS
Kom igång snabbt och utöka SharePoint med
W3D3-funktionalitet där det behövs bäst.
Perfekt för organisationen som behöver integrera
ett antal SharePoint-arbetsytor med ärenden i
FormPipe W3D3.
Genom att koppla en arbetsyta i SharePoint till ett
ärende i FormPipe W3D3 får användarna bland
annat tillgång till följande W3D3-funktionalitet på
arbetsytan:






Presentation av ärendeinformation som
ärendenummer,
registreringsdatum,
status och ärendemening.
En lista över ärendets registrerade
handlingar, med möjlighet att öppna
handlingskortet i FormPipe W3D3 direkt
från arbetsytan.
Möjlighet att registrera ett eller flera
arbetsdokument skapade i SharePoint,
som en handling i FormPipe W3D3.
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STANDARD
Automatisera skapandet av arbetsytor i SharePoint.
I Standard-nivån av integrationen konfigurerar du vilka typer av ärenden som ska hanteras i SharePoint.
Ärendena kan identifieras med hjälp av serie, ärendetyp och diariebeteckning/dossiernummer.
Så snart ett ärende i FormPipe W3D3
uppfyller de angivna kriterierna
skapas en tillhörande arbetsyta i
SharePoint enligt en standardmall.
Ärendeytan innehåller, förutom den
funktionalitet som ingår i Expressnivån, även:

Möjlighet
att
uppdatera
ärende-informationen i FormPipe
W3D3 från arbetsytan i SharePoint.

Funktionalitet för att lägga till
och ta bort handläggare på ärendet.
AUTOMATISERA SKAPANDET AV ÄRENDE-ARBETSYTOR

Möjlighet att skapa dokumentmallar som automatiskt populeras med ärendeinformation från FormPipe W3D3, då de skapas på
arbetsytan i SharePoint.

ENTERPRISE
Gör din verksamhetslösning än mer flexibel genom att använda olika sorters arbetsytor för olika typer av
ärenden och utöka SharePoint-applikationen med sökmöjligheter i FormPipe W3D3.
Om handläggningsprocessen
skiljer sig åt mellan olika typer
av ärenden, låt detta
återspeglas i SharePoints
arbetsytor, så att varje
process kan stödjas på bästa
möjliga sätt.
I Enterprise-nivån skapas
arbetsytorna
automatiskt,
precis som i Standard, men
här kan olika SharePointmallar användas för de
arbetsytor som skapas. På så
sätt kan arbetsytorna innehålla olika komponenter och olika funktionalitet beroende på vilken typ av ärende de
stödjer. Vilken mall som används kan styras av serie, ärendetyp och diarie-beteckning/dossiernummer.
För att ytterligare sudda ut gränserna mellan de båda produkterna innehåller Enterprise-nivån även sökfunktionalitet som gör det möjligt att söka på W3D3-information i SharePoint.
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