
Filserver og samarbejde i skyen med 
SimplySo til Office 365

SimplySo til Office 365 

Fordele:

• Øget produktivitet hos pc-, Mac- og 

mobilbrugere med en filserverløsning 

baseret på Office 365.

• Jeres nuværende investering i 

Office 365 giver større udbytte.

• Op til 25 % lavere totalomkostninger 

sammenlignet med gængse 

filserverløsninger.

• Nem at installere, lære at bruge, 

anvende og administrere.

• Nem adgang med Microsoft Office 

Single Sign-On.

• Høj datasikkerhed – jeres data er altid 

tilgængelige i SharePoint Online.

• Brugere kan tilføjes eller fjernes, når 

virksomhedens behov ændrer sig.

• Én forudsigelig månedlig betaling.

• Ingen ventetid pga. installation; 

ingen udgifter til vedligeholdelse 

eller opgradering.

Det er de færreste virksomheder, der får det maksimale ud af deres 

investering i Office 365 – ofte udnytter de kun en brøkdel af de 

muligheder, platformen faktisk tilbyder. Mange ender med at tilkøbe 

separate tredjepartprogrammer for at dække brugernes behov for 

nem lagring og deling af dokumenter i skyen og for at muliggøre 

samarbejde og kommunikation. Resultatet er ustabile systemer, der 

arbejder dårligt sammen, hvilket går ud over produktiviteten og 

samarbejdet og udgør en risiko for virksomhedens data.

SimplySo er en enkel og standardiseret cloudløsning, der præsenterer de 

vigtigste Office 365-funktioner fra SharePoint Online, OneDrive for 

Business, Delve og Newsfeed i en intuitiv grænseflade.

Løsningen gør, at enkel og sikker fildeling i Office 365 kan erstatte de 

traditionelle filserverløsninger, og den stiller kommunikationsværktøjer til 

rådighed, som fremmer et dynamisk og effektivt samarbejde uafhængigt 

af geografisk placering, på tværs af enheder og uden brug af VPN. På 

denne måde bliver hele virksomheden i stand til at arbejde smartere og 

opnå bedre resultater.   

Få adgang til filer og mapper og del dem via en filserver i skyen 

SimplySo supplerer SharePoint Online med det velkendte Stifinder-udseende, 

så virksomhedens medarbejdere kan arbejde med dokumenter og filer i et 

velkendt dokumentbibliotek opbygget i en træstruktur. Man kan trække og 

slippe filer og mapper, og man kan redigere og oprette Office-dokumenter 

enten i de relevante Office-programmer eller online i Office 365, så flere 

brugere kan redigere dem samtidigt. Desuden bliver OneDrive for Business 

brugt til at lagre og arbejde med personlige arbejdsrelaterede filer.
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Undgå overfyldte indbakker med social kommunikation 

SimplySo erstatter interne e-mails og vedhæftede filer med et intuitivt, vægbaseret 

socialt forum, som giver et mere effektivt samarbejde. Her kan medlemmerne i et 

team deltage i diskussionerne på væggen, og de kan skrive kommentarer og lægge 

billeder og filer ud med et enkelt klik. De kan se de seneste nyheder fra andre 

brugere eller fra arbejdsgrupper, de følger, og de kan hurtigt få adgang til de sidst 

anvendte filer og filer, de følger.

Find det, I skal bruge, når I skal bruge det

Hvad enten virksomhedens medarbejdere er på farten eller på kontoret, får de sikker 

adgang til de opdaterede oplysninger, de skal bruge. Lynhurtig søgning på tværs af 

dokumenter, feeds, arbejdsgrupper og brugere gør, at de nemt og hurtigt kan finde 

det, de skal bruge.

Adgang hvor som helst uden at gå på kompromis med sikkerheden

SimplySo kører i Microsofts sikre Azure-sky og har single sign-on og fuld Microsoft-

sikkerhed. Adgangsrettigheder og regler for håndtering af data overføres direkte fra 

SharePoint Online og administreres nemt inde fra løsningen. Jeres forretningsdata 

opbevares altid sikkert i SharePoint Online.

Få et hurtigt afkast med den fleksibilitet, som skyen giver

Løsningen klargøres på få minutter uden udgifter til implementering og 

vedligeholdelse og med en minimal forstyrrelse i driften af jeres virksomhed. Jeres 

brugere kan være produktive og effektive allerede fra dag ét – de kan køre på den 

nyeste version og bruge de nyeste funktioner. Når jeres behov ændrer sig, kan I 

skalere op og ned uden ubehagelige overraskelser – I har kun én forudsigelig 

månedlig udgift.

Alt, hvad I har brug for, fra én kompetent samarbejdspartner

EG's erfarne konsulenter kan rådgive om alle aspekter af jeres it- og cloudstrategi –

de kan hjælpe med at finde løsninger på jeres aktuelle udfordringer og virkeliggøre 

jeres fremtidsplaner for samarbejde, sikkerhed, backup og beregning i skyen.

Kontakt EG for at høre, hvordan filserver og samarbejde i skyen med 

SimplySo til Office 365 hjælper jer med at få det maksimale ud af jeres 

investering i Office 365 og skabe bedre resultater i virksomheden.

SimplySo for Office 365

Egenskaber: 

• Installation på Microsoft Azure på 

få minutter – kom hurtigt i gang.

• Nem og sikker brugeradgang med 

Microsoft Office Single Sign-On og 

Office 365-legitimationsoplysninger.

• Lynhurtige søgning på tværs af 

dokumenter, feeds og brugere.

• Adgang og håndtering af data 

direkte fra SharePoint Online.

• Vægbaseret socialt samarbejde.

• Separate tredjepartprogrammer 

til kommunikation og fildeling er 

unødvendige.

• Det responsive HTML5-design gør 

gruppebaseret kommunikation og 

fildeling 100 % mobil.

• Der skal blot bruges en gyldig 

licens til SharePoint Online, for at 

det kører.

• Øget brugeranvendelse af 

SharePoint Online.

© 2017 EG A/S.
Varemærker og registrerede varemærker tilhørende tredjepart i dette dokument tilhører de respektive ejere.

Kontakt EG på +45 7013 2211 eller pr. 

e-mail til eg@eg.dk, eller læs mere om 

SimplySo fra EG på www.eg.dk.

It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig 
værdi for både små og store virksomheder. Vi har mere end 1.800 medarbejdere, som med 
deres viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i 
Danmark, Norge, Sverige og Grønland.Si
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Det var altafgørende, at SimplySo 
var nemt og intuitivt at gå til for 
vores medarbejdere.

Jan Wentzel, direktør i PAW SKO
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