
 

Microbizz FileSync

Mangler du en bedre måde at dele filer med dine kollegaer og kunder på?

Har du, dine medarbejdere og dine kunder brug for 24/7 adgang til den senest opdaterede version 
af kvalitetsrapporter, kontrakter og tegninger, via app, PC eller ekstranet? Og er det vigtigt at alle 
relevante filer kan tilknyttes opgaven, også af kollegaer der ikke bruger Microbizz?

Microbizz FileSync sørger for, at Microbizz og din Windowsserver hele tiden er synkroniserede. Det fjerner behovet for at 
uploade og downloade filer til og fra Microbizz. Det betyder også, at du kan arbejde med en overordnet mappestruktur, 
der gælder hele virksomheden, og der ændres ikke på den måde, du normalt arbejder i File Explorer. Microbizz FileSync 
integrerer direkte ind i dit arbejdsmiljø.

Fordele

• Microbizz FileSync sikrer, at alle dine filer altid er 
synkroniserede

• Integrerer direkte ind i Windowsmiljøet 

• Dækker hele virksomheden – også personale, der ikke 
bruger Microbizz

• Skab en ensartet mappestruktur og filarbejdsgang for 
alle virksomhedens filer inklusive Microbizzfiler

• Kan tilgås fra ét sted, f.eks. File Explorer

• Tilgå Microbizzfiler direkte (intet behov for at uploade og 
downloade fra Microbizz)

• Alle virksomhedens filer kan tilgås fra Microbizz og 
dermed også eksternt via appen

• Brugere af Microbizz Ekstranetmodulet (tilføjelse) har 
også adgang til alle filer på opgaven/projektet

Øget produktivitet
Ved at spare tid på filhåndtering, -søgning og -arkivering for alle medarbejdere øges den samlede 
produktivitet. 

Realtidsoversigt
Du får komplet oversigt i realtid over alle dine mapper og filer, der er tilgængelig 24/7.

Færre fejl
Med den automatiske filsynkronisering sikrer du, at der altid arbejdes i den rette dokumentversion, 
hvilket mindsker risikoen for fejl.

Funktionalitet

Tillægsmodul
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Control System Supported

Windows Server 2008 R2  
and newer versions

Yes

Windows 10 Yes

Windows 8 Yes

Windows 7 Yes

System requirements

Microbizz FileSync

Besøg vores videns-  
base i Micropedia og  

find detaljeret information  
og dokumentation på  

funktionalitet og  
anvendelse af Microbizz  

moduler: LINK

www.microbizz.dk

Sådan ser det ud, når du opretter dit Microbizz FileSync. Når du klikker på “Configure”, bliver du mødt af dette skærmbillede.

Derefter installeres programmet, og et vindue åbnes, som er selve 
brugerfladen.

Windowsservere ældre end 2008 R2 og Windows 7 understøttes ikke. 
Kun Windowsmiljøer understøttes. Microbizz File Sync understøtter 
filsynkronisering op til 60 MB.

Hvordan virker det?
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For mere information kontakt venligst:
 
Ventu A/S
info@microbizz.dk
+45 7023 5323


