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INTRODUKTION TIL WORKPOINT
Denne brochure indeholder følgende løsninger og funktioner:

WORKPOINT PROJEKTSTYRING
Effektiv platform til projektledelse.

WORKPOINT FORRETNINGSJURA
Nem styring af juridiske spørgsmål og sager.

WORKPOINT HR-MANAGEMENT
Administrer og systematiser medarbejderdata.

WORKPOINT RISIKOSTYRING
Systematisk tilgang til risici og muligheder.

WORKPOINT SAGSSTYRING
Oversigt over alle sager og processe.

WORKPOINT GDPR
Sådan understøtter WorkPoint GDPR compliance.

WORKPOINT KVALITETSSTYRING
Implementering af tværorganisatorisk kvalitetssikring.

WORKPOINT EKSTERN ADGANG
Sikker integration af eksterne brugere.
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BYG OG DESIGN
DIN EGEN
WORKPOINT-LØSNING
Skab en unik kombination af vertikale forretningsløsninger og funktioner

WorkPoints løsninger dækker nogle af de mest forretningskritiske områder af organisationer som HR,
kvalitetssikring, projektledelse og meget mere.
Vores vertikale forretningsløsninger og funktioner til
SharePoint Online og Office 365 kan nemt og direkte
integreres i en bestemt afdeling for at imødekomme
afdelingens specifikke behov eller implementeres på
tværs af hele organisationen.

En god måde at optimere din virksomhed på er ved
at kombinere forskellige WorkPoint-løsninger. Ved at
operere inden for samme system og koordinere bløde
data som dokumenter, e-mails og WorkPoint-data, bliver tværorganisatoriske aktiviteter væsentligt styrket.
Kombineret med understøttende funktioner til overholdelse af GDPR samt integration af eksterne brugere vil videndeling blive en naturlig del af de daglige
rutiner.

WORKPOINTLØSNINGER
Projektstyring
HR-management
Sagsstyring
Kvalitetsstyring
Forretningsjura
Risikostyring
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PROJEKTSTYRING
Projektstyring med høj grad af effektivitet og struktur i SharePoint Online
og Office 365

WorkPoint projektstyring skaber et centralt omdrejningspunkt til håndtering af alle workflows og alt dokumentation i et projekt. Det er et effektivt projektstyringsværktøj, der giver et komplet overblik over
alle igangværende projekter samt fremdriften i hvert
projekt.
Med intuitiv gate- og fasestyring hjælper WorkPoint
projektmedarbejderen sikkert og enkelt igennem hele
projektet. Det sikrer, at medarbejderne ikke skifter fra
et trin til et andet i et projekt, før alle opgaver og krav
er opfyldt i de konkrete faser. Dermed opnås en høj
og ensartet kvalitet i alle tværorganisatoriske projekter, og medarbejderne kan få adgang til alt projektrelateret materiale i en enkelt platform.

NØGLEFUNKTIONER MED
WORKPOINT PROJEKTSTYRING
FASESTYRING KONTROLLERER PROCESSEN
Intuitiv fasestyring, der styrer brugeren sikkert
og nemt gennem alle faser af projektet.
NEM OG HURTIG ARKIVERING OG
HENTNING AF INFORMATION
Automatiseret og intelligent metatagging til effektiv
arkivering og hentning af e-mails og dokumenter.
ARBEJD EFFEKTIVT MED SKABELONBIBLIOTEK
Det velorganiserede skabelonbibliotek sikrer nem
arbejdsgang og kvalitet af projektdokumenterne.
PORTEFØLJEADMINISTRATION
Effektiv måling af projekternes fremdrift – med
valgfri eksport til Excel.
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WORKPOINT
PROJEKTSTYRING
Risikostyring

Projektstyring
kontor

Projektstyring
dokumenter

E-mail administration

Dokumentstyring

Fasestyring

Porteføljestyring

Business
Intelligence

Ekstern deling

Gatekontrol
Automatisk metatagging

TO OMRÅDER AF
PROJEKTSTYRING

PROJEKTSTYRING KONTOR
Løsningen definerer standarderne for, hvordan organisationen arbejder med projektstyring. Retningslinjer, kriterier, politikker, opgaver relateret til projekter
implementeres i systemet for at hjælpe din organisation med at strukturere og dele data, e-mails og
dokumenter på tværs af organisationen. WorkPoint
tilbyder et udvalg af støtteværktøjer som e-mailadministration og Business Intelligence, der giver forretningskritisk støtte til optimering af projektstyring i hele
organisationen.

Skabelonbibliotek

PROJEKTSTYRING DOKUMENTER
Den intelligente løsning hjælper din organisation med
at arbejde mere effektivt med projektdokumenter.
Den indeholder funktioner som automatisk metatagging, gatekontrol, skabelonbibliotek og meget mere.
Disse funktioner sikrer, at håndtering, opbevaring og
udbredelse af dokumenter bliver meget mere kontrolleret og sikker. Resultatet er et omfattende overblik over alle dokumentbrugere, versioner og faser
samt automatiseringsprocesser vedrørende dokumentopsætning og opbevaring.

SUPPORTVÆRKTØJER
OG -FEATURES TIL
PROJEKTSTYRING
Du kan inkludere et udvalg af værktøjer og features i din projektstyringsløsning, hvis du vil sikre
kvalitet og koordinering af alle igangværende projekter.

RISIKOSTYRING
Der kan være flere forskellige faktorer,
der sænker fremdriften i et projekt, og
hvis du ikke fokuserer på dette i projektstyringen, kan du potentielt forsinke
vigtige milepæle og levering af projektet.
WorkPoint håndterer risiciene forbundet med et givet projekt, og du er derfor
bedre forberedt på de udfordringer, du
møder.
BUSINESS INTELLIGENCE
Vær mere intelligent i din forretning, og
brug BI til projektstyring. Med WorkPoint
kan du integrere Microsoft Business Intelligence og få professionel indsigt i
data og beregninger fra alle igangværende projekter.
PORTEFØLJEADMINISTRATION
Projektløsningen giver en klar porteføljeadministration, som hjælper med til
nemt at opretholde et samlet overblik
over flere samtidige projekter på én
gang. Projekter præsenteres på et overskueligt dashboard, og status for projekterne er markeret med en signalfarve.
Det sikrer indblik i hele projektporteføljen og prioriterer indsatsen.

E-MAILADMINISTRATION
Effektiv styring af e-mails med hurtig og
nem tilknytning til sagen gennem enkel
drag-and-drop. Intelligente forslag til
journalisering samt automatiseret journalisering.
EKSTERN DELING
Med WorkPoint er det let at kontrollere,
hvem der har adgang til projekterne, og
derfor også hvem deler viden og information. Der er faste procedurer for integration af eksterne brugere, som sikrer,
at ens unikke viden og information ikke
deles med nogen, der ikke bør have adgang.
SKABELONBIBLIOTEK
Systemet tilbyder effektiv skabelonstyring, så du i WorkPoint kan finde enhver
projektskabelon, du har brug for. Der er
skabeloner til mødereferater, statusrapporter, tilbudsdokumenter, rammeaftaler og lignende.

AUTOMATISK METATAGGING
Automatisk og intelligent metatagging,
der sparer brugerens tid og ressourcer
og kvalitetssikrer metadata i e-mails
og dokumenter. Denne intelligente metatagging kan implementeres på alle
igangværende projekter for at indsamle
al korrespondance på tværs af organisationen.
GATEKONTROL
Gatekontrol sikrer, at medarbejdere ikke
går ind i en ny fase af projektet, før alle
opgaver eller behov er løst og opfyldt i
den nuværende fase.
DOKUMENTSTYRING
I WorkPoint kan du oprette et overblik
over dine dokumenter, og projektdeltagere kan nemt arbejde sammen om projekterne og dermed hurtigt og effektivt
løse forskellige problemer, der måtte
opstå i projektfaserne.
FASESTYRING
Med intuitiv fasestyring hjælper systemet – sikkert og nemt – gennem alle
faser i projektprocessen, fra automatisk
opgavetildeling over detaljeret processtyring til den endelige evaluering.
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HR-MANAGEMENT
Professionel og systematisk administration af medarbejdersager, HR-opgaver og processer
i SharePoint Online og Office 365

Med WorkPoint HR-management er det nemt for HR-afdelinger at oprette, vedligeholde, gemme og hente dokumenter på
medarbejdersager. HR-afdelingen hjælper organisationen med
løbende at opdatere medarbejderrelaterede spørgsmål som
kompetencer, kurser, certifikater, medicinske dokumenter, kontrakter og meget mere.

Løsningen giver et komplet overblik over alle dokumenter og
data relateret til den enkelte medarbejder. Dokumenter, mails og
vedhæftede filer kan let journaliseres på medarbejdersager ved
blot at trække informationen direkte ind i WorkPoint Express-panelet i Outlook.
Det er en enkel måde at strukturere data og dokumenter på i
HR-afdelingerne, og det gør det lettere for dem at arbejde mere
systematisk med de daglige opgaver, processer og rutiner.

WORKPOINT HR-MANAGEMENT
Kurser

Kompetencer

Onboarding

Struktureret oversigt over
medarbejderdata og information

Forbedret styring af HR-opgaver
og -processer

Administration

Uddannelse

Supporterer
GDPR-compliance
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FACILITERING AF ONBOARDINGPROCESSER FOR NYE MEDARBEJDERE

STØT DINE PROCESSER FOR
GDPR-COMPLIANCE

SÆT DINE ÅRLIGE PRÆSTATIONSVURDERINGER I SYSTEM

WorkPoint er et effektivt værktøj til onboarding af nye medarbejdere i organisationen. Integrer medarbejderen i organisationen ved at tildele relevante dokumenter,
data og projekter, og opret automatiske
procedurer, der kan hjælpe medarbejderen med hurtigt at etablere et stabilt og
behageligt arbejdsmiljø.

HR-afdelingerne er ansvarlige for at styre medarbejdernes personlige oplysninger og data som kontrakter, medicinske
dokumenter, jobansøgninger og meget
mere. WorkPoint kan hjælpe med automatiske procedurer til kategorisering,
klassificering og sletning af personoplysninger, hvilket skaber enkle processer, der
understøtter GDPR-krav og -compliance.

En systematisk tilgang til evalueringsmøder, der vedrører den enkelte ansatte, og
indeholder oplysninger om, hvornår dialogen fandt sted samt et resumé af, hvad
der blev aftalt. Værktøjet gør det muligt at
se og spore målene for den enkelte medarbejder.

EN MERE STRATEGISK DREVET HR-AFDELING
Med WorkPoint får HR-afdelingen en strategisk fordel ved at tilbyde en intelligent og systematisk platform, der kan
hjælpe med et komplet overblik over HR-processer. Start med at oprette strategiske rapporter baseret på HR-arbejdsprocesser – ikke alene for at sikre kvaliteten og administrationen af alle medarbejdersager, men også for at give HR-afdelingen unikke data og indsigter, der kan bruges til større, strategiske ændringer samt forretningskritiske beslutninger.
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SUPPORTVÆRKTØJER
OG FEATURES TIL
HR-MANAGEMENT
Oplev et udvalg af værktøjer og features, der kan indgå i din HR-managementløsning for at sikre administration og systematisering af alle medarbejderdata.
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KORTLÆGNING AF KOMPETENCER
Påbegynd en kortlægning af medarbejdernes færdigheder og kompetencer. Det
kan være en vanskelig disciplin strategisk
at tildele medarbejderen individuelle kompetencer, men WorkPoint giver et professionelt overblik, der gør det muligt for organisationer nemt og hurtigt at matche dine
opgaver med den specifikke medarbejder.
PRIORITETER, NOTER OG MØDER
I MEDARBEJDERSAGER
WorkPoint giver et omfattende overblik over
alle medarbejdersager. Vil du starte med at
arbejde mere systematisk, kan du oprette
noter, møder og prioriteter i den enkelte
medarbejders sag, som kan hjælpe din organisation med at koordinere opgaver vedrørende den specifikke medarbejder.
TJEKLISTER OG ARBEJDSGANGE
Ved at oprette og vedligeholde workflows
og tjeklister over HR-opgaver og medarbejdersager får HR-afdelingen effektive
værktøjer, der kan understøtte medarbejdernes udvikling.
KONTROLPROCESSER MED
HR-DASHBOARD
Styr HR-processer og opgaver fra dit
personlige HR-dashboard. WorkPoint tilbyder et simpelt og effektivt dashboard til
hurtigt at etablere et overblik over resultater, målinger og andre sporingsdata, der
viser HR-afdelingens opgavestatus.

OPGAVEKONTROL
Opgavekontrollen i HR-løsningen giver
mulighed for at oprette opgaver relateret
til medarbejderens individuelle udvikling
og giver et komplet overblik over alle relevante opgaver. Rådgiv og følg dine medarbejdere ved at bruge opgavekontrol til at
oprette sager til den enkelte medarbejder.
AUTOMATISK METATAGGING
Automatisk og intelligent metatagging,
der sparer brugerens tid og ressourcer, og som kvalitetssikrer metadata på
e-mails og dokumenter. Den intelligente
metatagging kan implementeres på alle
HR-opgaver, dokumenter og sager til indsamling af al korrespondance på tværs af
organisationen.
INTEGRATION TIL OFFICE 365
Administrer og systematiser HR-opgaver
på din Office-platform. Med WorkPoint
Express kan du nemt integrere HR-løsningen i programmer som Outlook, Word,
Excel og PowerPoint, og begynde at administrere HR-processer direkte i Office
365.
ORGANISATORISKE DIAGRAMMER
Skitser og strukturer dit organisationshierarki ved at oprette organisatoriske diagrammer i WorkPoint. Et effektivt værktøj,
der kan vise det interne forhold, status og
positionering mellem afdelinger og medarbejdere i organisationen.

INTUITIV SØGEFUNKTION
Avanceret søgefunktion – på den enkle
måde. WorkPoint har en nem og intuitiv
søgefunktion, der hjælper din organisation
med hurtigt at finde og hente oplysninger,
data og dokumenter fra medarbejdere.
Sikrer en effektiv kommunikationsproces
og samler al HR-relevant korrespondance
ét sted.
DOKUMENTSTYRING OG
GODKENDELSESKONTROL
Effektivt og systematisk dokumenthåndteringssystem til HR-afdelinger, der hjælper med at standardisere processen med
håndtering af dokumenter vedrørende
specifikke opgaver, kontrakter og meget
mere. Kombineret med en godkendelseskontrolproces, der sikrer kvalitet på tværs
af al dokumentation ved nem oprettelse af
dokumenter til godkendelse og kvalitetskontrol.
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SAGSSTYRING
Intelligent løsning til håndtering af sager på
tværs af organisationen ved hjælp af e-mail
og dokumentstyring i SharePoint Online og
Office 365

WorkPoint understøtter effektiv sagsbehandling med dokument- og e-mail-styring på tværs af organisationen. Resultatet er en høj og ensartet kvalitet i alle igangværende sager,
hvilket letter processerne vedrørende rutinemæssige opgaver og hjælper med at sikre overholdelse af faste procedurer
som GDPR.
Løsningen tilbyder en fælles og enkel brugergrænseflade,
som vil føre sagsbehandlere gennem hele sagens fremdrift.
Ved at give medarbejderne et komplet overblik over alle sager – og deres individuelle trin, dokumentation, e-mails og
data – bliver det nemmere at oprette statusrapporter om sager samt finde og hente præcis viden og information.
SAMLER ALLE OPLYSNINGER
I EN ENKELT SAGSPORTAL
Al korrespondance relateret til sager, dokumenter, 		
e-mails, information og data er samlet i en unik 		
portal for hurtig søgning og hentning af dokumenter.
OVERVÅG HELE SAGSPROCESSEN
Med intuitiv trinadministration gør løsningen det 		
muligt for organisationer at lede de sags ansvarlige 		
gennem sager og give dem et komplet overblik over
alle igangværende opgaver.
VELORGANISERET SKABELONBIBLIOTEK
Styrk kvalitet og systematisering af sagsbehandlingen
ved hjælp af skabelonbiblioteket, der letter de
sagsansvarliges arbejde gennem vejledning og 		
struktur.
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ARBEJD MED
KOMPLEKSE SAGER
DIREKTE FRA
OFFICE 365
Med et WorkPoint Express-plugin er du sikret en hurtig
og fuld integration til Office 365. Det giver medarbejdere
en unik mulighed for at arbejde med komplekse sager
på tværs af organisationen direkte fra deres hverdagsprogrammer som Outlook, Word, Excel, PowerPoint og
mange flere. På den måde samler du al din viden, information og vigtige dokumenter på en platform, der giver
medarbejderne en ekstremt genkendelig grænseflade
og et effektivt arbejdsmiljø.
NØGLEFUNKTIONER I SAGSBEHANDLINGEN
Få et enkelt overblik over alle sager i organisationen.
Kunder, interessenter, informationer, stamdata og dokumenter kan automatisk tilknyttes den enkelte sag.
Automatisk versionshåndtering af dokumenter sikrer, at
alle ændringer og godkendelser til hver en tid er registreret.
Effektiv styring af e-mail med hurtig og nem tilknytning til
sagen via drag-and-drop. Find og hent alle oplysninger
og sagshistorik både hurtigt og nemt.
Velorganiseret bibliotek med skabeloner gør det nemt at
oprette nye sagsdokumenter.
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SUPPORTVÆRKTØJER
OG FEATURES MED
SAGSSTYRING
Et udvalg af værktøjer og funktioner, som kan indgå i din sagsstyringsløsning
for at sikre overblik og effektiv håndtering af alle igangværende sager.
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BRUGERVENLIG PLATFORM
Enkel platform med en intuitiv og brugervenlig grænseflade, der giver medarbejderen mulighed for nemt at navigere i systemet og starte sagsbehandlingen. Dette
kan spare din organisation for mange ressourcer i tid og arbejdskraft, da brugerne
kun har behov for en kort introduktion for
at komme i gang.
TRINADMINISTRATION
Trinadministration for understøttende processer i den individuelle sagsproces med
mulighed for vejledning og instruktioner
for hver fase.
OVERBLIK OVER AL INFORMATION
Saml al viden og information på én platform og få et komplet overblik over alle
dokumenter, e-mails, interessenter samt
metadata på specifikke sager.
AUTOMATISK VERSIONSHÅNDTERING
Kontroller og sørg for, at alle ændringer og
rettelser i sagerne altid registreres og logges automatisk i WorkPoint-systemet.
INTEGRATION TIL OFFICE 365
Udfør sagsstyring og administrer sagsopgaverne i din platform. Ved at bruge WorkPoint
Express kan du nemt integrere sagsstyringsløsningen i programmer som Outlook,
Word, Excel og PowerPoint, og begynde at
styre sagsprocesser direkte i Office 365.

E-MAILADMINISTRATION MED
DRAG-AND-DROP
Effektiv e-mailadministration med journalisering direkte fra Outlook med
drag-and-drop-funktioner, der gør det
langt lettere at ordne og arkivere mails og
dokumenter.
SKABELONBIBLIOTEK
Løsningen tilbyder effektiv administration
af skabeloner, så du i WorkPoint altid kan
finde den skabelon, du har brug for. Der
er skabeloner til møde- og statusrapporter, tilbudsdokumenter, rammeaftaler og
meget mere.
AUTOMATISK METATAGGING
Automatisk og intelligent metatagging,
der sparer brugerens tid og ressourcer og
kvalitetssikrer metadata i e-mails og dokumenter. Denne intelligente metatagging
kan implementeres på alle igangværende
projekter for indsamling af al korrespondance på tværs af organisationen.
INTUITIV SØGEFUNKTION
Avanceret søgefunktion – på den enkle
måde. WorkPoint har en nem og intuitiv
søgefunktion, der hjælper din organisation
med hurtigt at finde og hente oplysninger,
data og dokumenter fra medarbejdere.
Sikrer en effektiv kommunikationsproces
og samler al HR-relevant korrespondance
ét sted.

PROFESSIONELT DASHBOARD
Et professionelt dashboard i SharePoint
Online, der giver dig mulighed for nemt at
systematisere alle sager på tværs af organisationen. Få et hurtigt og enkelt overblik
over opgaver, udfordringer og fremdrift på
dit eget, tilpassede dashboard til sagsbehandling.
OPGAVESTYRING
Opgavestyring giver mulighed for at oprette
specifikke opgaver vedrørende fremdriften
i de enkelte sager, hvad der giver et godt
indblik i hele sagsporteføljen.
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WORKPOINT KVALITETSSTYRING IDENTIFICERER OG
EVALUERER KRITISKE FORRETNINGSOMRÅDER FOR
LØBENDE FORBEDRING
Nem identifikation og evaluering af forretningsmæssige risici, muligheder, initiativer og input til forbedring af
fremtidige strategiske beslutninger.

WorkPoints kvalitetsstyring giver
løbende forbedringer
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KVALITETSSTYRING
Et effektivt styringsværktøj til sikring af kvaliteten og løbende forbedringer på
tværs af organisationen i SharePoint Online og Office 365

WorkPoint-kvalitetsstyring fungerer som et styringssystem, der danner en struktureret ramme om håndtering og udvikling af politikker, processer og procedurer, der anvendes af en organisation. Dette hjælper
organisationen med at sikre, at den kan få løst alle de
opgaver, der er nødvendige for at nå målene.

Løsningen er baseret på krav om ISO-standarder,
hvilket skaber et effektivt værktøj til overholdelse af
compliance. Ved at bruge WorkPoint-procesmodulet og dets kontroller kan organisationen begynde at
gennemgå og overvåge sine processer som fx ledelses-, drifts- og supportprocesser for at sikre løbende
kvalitet og forbedring.

Procesområde

Gennemgang

Implementering

Performance

Muligheder

Risici

DEFINITION AF PROCESOMRÅDEMODUL
OG FLOW I WORKPOINT KVALITETSSIKRING

SIKRING AF KVALITET OG LØBENDE
FORBEDRINGER I HELE ORGANISATIONEN

Et procesområde tildeles en ansvarlig organisation,
der sikrer vedligeholdelse og udvikling af de definerede processer, tjeklister, procedurer, arbejdsgange
etc., så man opnår et komplet overblik og beskrivelser af de aktuelle arbejdsopgaver.

Modulet guider organisationen til at manøvrere/
håndtere organisatoriske og industrielle ændringer i
en kompleks og foranderlig verden. Processerne skal
løbende støtte organisationen, så den udfører sine
aktiviteter på en sikker og effektiv måde for at forbedre procesområdet. Det skaber en fleksibel ramme om
at arbejde med forretningsforbedringer.

Modulet giver mulighed for at kontrollere gennemgange, input til forbedringer og risikovurdering, så
der er altid fokus på den igangværende optimeringsog forbedringsproces. Når ændringerne er klar til
implementering, opdateres relevante dokumenter til
kvalitetshåndbogen.

20 | DOKUMENTGODKENDELSESPROCES

DOKUMENTGODKENDELSESPROCES
Kvalitetsdokumenter
(Arbejdsplads)

DOKUMENTKVALITETSKONTROL
Kvalitetsdokumenter
(Godkendt)

•
•
•
•
•

Udvikling af dokumenter
Styring af gennemgange
Valg af publikum
Godkendelsesworkflow
Push til publikum

Kvalitetsdokumenter
(Klar til at blive læst)

KVALITETSDOKUMENTER –
NOTIFIKATION OG GODKENDELSE
Denne funktion sikrer, at de rette personer i en organisation modtager og læser
dokumenter med indhold, som er beregnet til den specifikke medarbejder. Den
er bygget som en logfunktion i Microsoft
Azure, hvor du logger ind på en matrix
med alle dokumenter og alle brugere.

Loggen styrer, hvem der skal læse, hvem
der har læst, og hvornår et dokument er
blevet læst. Denne løsning giver medarbejderen mulighed for at få et overblik
over alle læste og ulæste dokumenter.
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NØGLEFUNKTIONER I WORKPOINT
KVALITETSSTYRING
IDENTIFICER FEJL OG MANGLER
Registrer afvigelser og mangler gennem
rapporter fra fx kundeklager, og identificer,
hvor der er uopfyldte krav i henhold til 		
ISO-standarderne.
EFFEKTIVE INTEGREREDE REVISIONER
Forskellige typer af integrerede gennemgange og
revideringer – Vælg mellem intern revision
(førstepart), kundekontrol (andenpart) eller
ekstern revision (tredjepart) for en effektiv
kvalitetsgennemgang.
PROCESOMRÅDEMODUL
Et integreret modul til at støtte organisationens
ledelses-, drifts- og supportprocesser til løbende
at udføre aktiviteter på en sikker og effektiv måde
for at forbedre forretningsområdet.

KVALITETSHÅNDBOG
Standarder og procedurer med regler og
metoder til at kontrollere processer, der hjælper
med at sikre effektiviteten af processer, opnåelse
af mål, pålidelighed af information og
overholdelse af love og regler.
NYE TILTAG
Dette modul bliver brugt til at håndtere nye
forretningsområder og processer, vurdering af
eksterne risici, vurdering af nye metoder og
teknologi – og det vil typisk være initiativer af stor
strategisk betydning, der er igangsat i
virksomheden.
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Sikker styring af data og viden
om juridiske spørgsmål.
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FORRETNINGSJURA
Systematiser måden, du producerer og gemmer dokumenter, e-mails og kontrakter på, og
få nem adgang til den nødvendige dokumentation om juridiske emner i SharePoint Online
og Office 365.

Ved håndtering af juridiske sager er det vigtigt, at al dokumentation er arkiveret korrekt og nemt kan hentes. Den forretningsjuridiske WorkPoint-løsning kodificerer arbejdsgangene og gør det
muligt at styre alle forretningskritiske oplysninger fra ét sted.

Der lægges stor vægt på at definere dine behov gennem workshops med relevante interessenter. Vi rådgiver og kan også udfordre den måde, hvorpå bløde data er blevet håndteret hidtil, så
du får en skræddersyet løsning, der passer til din virksomhed.

HVAD BRUGES FORRETNINGSJURA TIL

FORDELE VED AT BRUGE WORKPOINT

Medarbejderkontrakter, gennemgange osv.

Nemt at arkivere e-mail-dokumentation fra Outlook

Kundekontrakter og -tilbud

Baseret på Office 365, gemmer alle dine data i SharePoint

Leverandørkontrakter

Livscyklusstyring og arkivhåndtering af dokumenter

Forsikring – politikker og certifikater

Nem og intuitiv brug – du arbejder i Office 365

Bestyrelse og interessenter på tværs af flere virksomheder

Faseportaler til rådighed for at sikre kvaliteten

Forskellige projekter

Sikkerhedspolitikker kan suppleres med forskellige
adgangsrettigheder

Den forretningsjuridiske løsning tilbyder større virksomheder et effektivt og sikkert system til håndtering
og administration af klassificerede juridiske spørgsmål
og materialer.
Løsningen styrker kvalitet og sikkerhed, og den kan
bruges direkte fra Office 365-platformen i Word, Excel
og PowerPoint og Outlook.

Workpoint har leveret forretningsjuridiske løsninger til
virksomheder som bla.:
GRUNDFOS
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RISIKOSTYRING
Kombiner risikostyring med andre WorkPoint-løsninger som fx projekt- og kvalitetsstyring til
systematisering af risikovurderinger på tværs af organisationen i SharePoint Online og Office 365.

WorkPoints risikostyringsløsning giver mulighed for systematisk at arbejde med processer til at identificere, vurdere, kontrollere
og evaluere risici, udfordringer og muligheder. Inden for det samme system kan du
oprette et sæt regler for målsætninger,
der skal måles – som overblik, adgangssikkerhed og beslutningstagning – og begynde at integrere disse regler i projekter
eller forretningsmoduler til komplette risikovurderinger.

Knyt en gruppe interne eller eksterne brugere til specifikke risikovurderinger, og
brug risikostyringsformlen til at oprette
nøjagtige vejledninger for at sikre, at alle
brugere vurderer risici i overensstemmelse med de samme, krævede standarder.
Baseret på formlens elementer tilbyder
WorkPoint et værktøj – en risikomatrice
– der giver et komplet og visuelt overblik
over den samlede risikovurdering.

En unik måde at arbejde med risici på inden for alle aktiviteter, afdelinger og projekter på tværs af organisationen

sikkerhedsvurdering

Konsekvenser

Mennesker

Virksomheder/
aktiver

Miljø

Omdømme

Sikkerhed

Økonomi USD

Tidsplan

1

Mindre skade,
minimal sundhedseffekt

Minimal skade

Minimal effekt

Minimal
indvirkning

Minimal effekt

Minimalt tab

Minimal
forsinkelse

2

Skader, der kræver medicinsk behandling,
kortvarig sundhedsvirkning

Let skade

Let effekt

Let indvirkning

Let effekt

Let tab

Let forsinkelse

3

Mistet arbejdsdagskade,
middel sigt sundhedsvirkning

Mindre skade

Mindre effekt

Mindre
indvirkning

Mindre effekt

Mindre tab

Mindre
forsinkelse

4

Stor skade. Langtids handicap/
sundhedsvirkning

Lokal skade

Lokal effekt

Lokal
indvirkning

Lokalt effekt

Lokalt tab

Lokal
forsinkelse

5

Enkelt uheld eller flere store
skader med langsigtede virkninger

Stor skade

Stor effekt

Stor indvirkning

Stor effekt

Stort tab

Stor forsinkelse

6

Flere uheld

Omfattende
skade

Omfattende
effekt

Omfattende
indvirkning

Omfattende
effekt

Omfattende tab

Omfattende
forsinkelse
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BRUG RISIKOSTYRING SOM EN
INTEGRERET DEL AF DINE ANDRE
WORKPOINT-LØSNINGER
PROJEKTLEDELSE
Integrer risikostyring som en del af din organisations standarder og politikker. Sørg
for, at alle igangværende projekter identificerer og håndterer risici og forretningsmuligheder i overensstemmelse med de
krævede projektstandarder. Minimer virkningen af trusler og øg muligheden for at
levere projekter til tiden og inden for budgettet.

KVALITETSSTYRING
Integrer risikostyring i et tværorganisatorisk
kvalitetssikringssystem. Optimer grundlaget for ISO-certificering ved at evaluere og
vurdere risici, trusler og muligheder i henhold til kravene. Dette giver dig et bedre
overblik over specifikke processer og giver
dig bedre mulighed for at identificere fejl og
mangler.

Sandsynlighed

A

B

C

D

E

F

< 10-6

> 10-6 til < 10-4

> 10-4 til < 10-3

> 10-3 til < 10-2

> 10-2 til < 10-1

< 10-1

Fjern

Ekstremt
usandsynligt

Meget
usandsynligt

Usandsynlig

Overskuelig

Sandsynligt

NØGLEFUNKTIONER TIL
RISIKOSTYRING
OPRET RISIKOVURDERINGER
FOR FULDSTÆNDIGT OVERBLIK
Opret rapporter/matricer baseret på din
organisations risikoområder til styring af
status på de forskellige risici.
STRUKTURERET
RISIKOVURDERINGSPROCES
Brug WorkPoint formelsystem til at identificere og vurdere rangering, frekvens og
sandsynlighed for risici.
INTEGRATION AF INTERNE
OG EKSTERNE EVALUERINGER
Knyt interne og eksterne brugere til specifikke risici for at inddrage deres viden i
vurderingen.
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WORKPOINTFUNKTIONER
GDPR-compliance
Ekstern integration
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OPNÅ GDPR-COMPLIANCE
Overholder din organisation GDPR? Gør GDPR til en lettere og mere operationel opgave i
SharePoint Online og Office 365 ved at automatisere dine processer og arbejdsgange

Mange mener, at deres organisation slet ikke håndterer persondata, men hvad med medarbejder- og kundeoplysninger? GDPR-definitionen er faktisk meget bred.

Mange organisationer opbevarer store mængder persondata
uden stram struktur på delte drev og i forældede systemer. Der
er mere end nogensinde behov for ordentlige systemer, der kan
styre din virksomheds informationsstrøm.

Alle organisationer skal kunne dokumentere, at de overholder forordningen, og GDPR stiller mange krav, når det gælder opbevaring
og håndtering af persondata.

3-TRINS ARBEJDSPLAN
FOR GDPR-COMPLIANCE
1

INDLEDENDE 3-TIMERS WORKSHOP
Introduktion til GDPR og dens krav –
Få forståelse på højt niveau af et
komplekst emne.
Identifikation af data og systemer –
Identificer, hvilke data du
administrerer, og hvor de er placeret.

2

ANALYSE AF DATASTRØMME
Proces- og datakortlægning –
Få processerne og de
korresponderende data kortlagt.
Så kan du begynde at kigge på
systemerne, der kan understøtte det.

3

SYSTEMANALYSE
Analysen af systemer og
dokumentation af krav – baseret på
analysen af datastrømmene –
bestemmer, hvordan systemerne 		
bedst understøtter din organisation.

Forbered analysen.

i

WorkPoint er e-mail- og dokumentstyringssystem, der kan hjælpe din organisation med at overholde GDPR-kravene nu og i fremtiden. Lad Konica Minolta
hjælpe dig med at overholde GDPR. Vi bryder det ned i håndterbare dele, så du kan opnå GDPR-compliance ét skridt ad gangen.
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NØGLEFEATURES TIL
GDPR-COMPLIANCE
OPBEVARINGSTID
Organisationer må kun opbevare personlige oplysninger og
data, så længe de tjener en forretningsformål. Ved at bruge opbevaringstid opdateres organisationer automatisk i henhold til
kravene, så de ikke har gamle informationer og data på serverne.
KLASSIFICERING AF DATA
Organisationer skal kunne identificere og klassificere deres information og data. At klassificere oplysningerne hjælper organisationen med at forstå, hvordan man bedst styrer bestemte typer
og niveauer af information og data.

GDPR-AUTOMATISERING
Automatisering er et vigtigt redskab til at overholde GDPR uden
at bruge for mange ressourcer. Automatiser processer til:
Automatisk tagging
Automatisk klassificering
Automatisk sletning
Dashboards til gennemsyn
Stærke søgninger

SYSTEMATISERING AF GDPR
– BEST PRACTICE
1. INDGÅENDE DOKUMENTER OG E-MAILS
Indgående dokumenter og e-mails er et hovedområde i GDPR.
Disse data produceres uden for organisationen og skal journaliseres i WorkPoint. Det omfatter e-mails, Word-filer, Excel-filer,
PowerPoint-filer. TIF, PDF-filer og andre formater. Kilde er typisk
Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) eller fildrev.
2. OPSÆTNING AF PROCESSER
Det er vigtigt at oprette en proces af arbejdsgange inden for hvert
hovedområde, så arbejdsgangene så vidt muligt kan automatiseres for minimering af fejl. Processerne hjælper brugeren med at
overholde GDPR.
3. DEFINER KATEGORIER
Kategorier er defineret af typer. For eksempel er en sagstype ’personalesag’, og en dokumenttype kan være ’kontrakt’ eller ’ansøgning’. Kategorien er vigtig ved søgning og sletning af persondata

i forbindelse med ’retten til at blive glemt’. Et aktivt dokument kategoriseret som en ’kontrakt’ må fx ikke slettes, selv om det er
personhenførbart.
4. SÆRLIGE REGLER OG KRAV
Nogle dokumenttyper kræver, at de håndteres på en særlig
måde eller overholder særlige sikkerhedskrav. Opsæt regler og
krav til specifikke arbejdsgange og processer i WorkPoint.
5. KORREKT KLASSIFICERING
Det er vigtigt, at alle personligt identificerbare dokumenter,
e-mails og informationer er klassificeret. Den automatiske WorkPoint-klassificering sikrer, at dokumenter, e-mails og lign. behandles i overensstemmelse med GDPR’s retningslinjer.

WorkPoint forbedrer tværorganisatorisk
kommunikation med struktureret brugeradministration.
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NEMT SAMARBEJDE
MED EKSTERNE PARTNERE
I WORKPOINT
Brug WorkPoint til fuldstændig brugerkontrol, og administrer adgangsniveauet
for eksterne brugere og partnere i SharePoint Online og Office 365.

Mange organisationer bruger eksterne arbejdskræfter og partnere som en vigtig del af deres strategi,
men når man integrerer eksterne brugere i et projekt
eller system, er det vigtigt at sikre den mængde af
information, der skal være tilgængelig for de eksterne.
Med WorkPoints eksterne adgangsfunktion kan organisationer sikre og forbedre brugerstyring og -kontrol
ved at styrke proceduren for integration af eksterne
brugere til et bestemt produkt, projekt eller proces.

Det giver dig mulighed for at begynde at oprette restriktioner og adgangsniveauer for bestemte brugere. Integrer en ekstern specialist til risikovurderinger
med en begrænset skrivebeskyttet visning eller del
dokumenter med eksterne projektansvarlige, og giv
dem fuld kontrol over dokumenter og e-mails inden
for et bestemt forretningsområde.

NØGLEFUNKTIONER VED HÅNDTERING
AF EKSTERNE BRUGERE
BEGRÆNSET ADGANG
Styr de forskellige roller hos eksterne brugere. Bestem, om du kun vil have eksterne brugere som projektansatte til at arbejde på specifikke dokumenter, eller om du vil have dem til at fungere som projektledere
med et overblik over hele processer eller projekter.
SIKKERHED AF INFORMATIONER
Ved tildeling af eksterne arbejdskræfter kan du forbedre sikkerheden af data ved at styre niveauet og

typen af de oplysninger, der er tilgængelige for eksterne brugere.
NEM INTEGRATION
Når funktionen er implementeret, kan organisationer
nemt integrere og styre eksterne brugere på deres
WorkPoint-platform.
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