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Har du tilgang til oppdaterte
styrepapirer - tar du bedre
beslutninger

Bidrar du til å øke kvaliteten
- får du mer fornøyde kunder.



Slipper du å lete etter siste
versjon i epost – sparer du tid

Synliggjør du leverandørfeil
– sparer du penger.



Samler du alle dine styreverv i en
personlig profil – får du en enklere
hverdag.



Deler du informasjonen
- øker du verdiskapningen.



Bidrar du til å redusere avvik
– finner du penger i egen lomme.



Får du frem skjult kunnskap fra
mailbokser og harddisker
– tar du bedre beslutninger







Har du orden i papirene
- får du tillitt ved tilsyn.

Komplett dokumentsystem med
versjonshåndtering, historikk,
nøkkelord, dokument-nummerering,
arbeidsflyt, «transmittal» og signatur.
Fullintegrert med Microsoft Office
med plugins for Outlook, Word, Excel
og PowerPoint. Håndterer alle filtyper
inkl. tegninger.

Komplett saksbehandlingssystem med
arbeidsflyt for håndtering av avvik og
korrigerende tiltak.

Fullintegrert med Excel for
rapportering slik du selv ønsker det.

Nettjeneste for deling av styrepapirer
bak en sikker innlogging og med
krypterte linjer.
Har du verv i flere styrer samler vi alle
dine verv i en personlig profil for et
ubegrenset antall styrer

Spar Penger

Kjøp Trygt

NØKKELFERDIGE
SHAREPOINTLØSNINGER

VELPRØVD OG FREMTIDSRETTET

SPAREBANKEN VEST
«Myimprovements gir oss bedre
styring med operasjonell risiko. Vi fikk
alle våre behov dekket gjennom MyDoc
sin standardløsning. Da slapp vi å
utvikle og vedlikeholde vår egen løsning.
Dette er meget kostnadseffektivt.»
Inge Ådland – IT sjef



10 ganger funksjonaliteten.



1/10 av prisen.



Klar til bruk nå.

Da unngår du å betale for
utvikling av noe som allerede er
ferdig og klar til bruk.

Spar Penger
NØKKELFERDIGE
SHAREPOINTLØSNINGER

Finn Penger

NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS
«MyDoc er integrert med vårt ERPsystem. Dermed blir informasjon
gjenbrukt under registrering, innsalg,
gjennomføring og oppfølging av
prosjektene. Dette har gitt oss en
stor effektiviseringsgevinst.»
Rune Holmedal - Produktsjef

DITT DOKUMENTSYSTEM PÅ NETT

RIEBER & SØN
«Vi valgte MyBoardroom fordi løsningen
gjør viktige dokumenter tilgjengelig på
en trygg og enkel måte.»
Terje Hjertnes – IT Direktør
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GRATIS PRØVE

PARTNER
GRATIS PRØVE
55 29 50 00 – post@fagdatabergen.no

MyDoc AS
Løsningsleverandør siden 1986!
Dokumentstyring, HMS&K-systemer

www.mydoc.no

