
 

Microbizz FileSync

Tillægsmodul

Har du behov for at samle alle filer på ét sted med let og hurtig adgang?

Har du, dine medarbejdere og dine kunder brug for hurtig og let adgang til den senest opdaterede 
version af filer via app, PC eller ekstranet? Og er det vigtigt, at alle relevante filer samles på opgaven 
eller projektet, både Microbizz-filer og andre filer? 

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 én overordnet mappestruktur, 
der gælder hele virksomheden og alle filer. Der ændres ikke på den måde, I normalt arbejder på, da Microbizz FileSync 
integrerer direkte ind i jeres Windows arbejdsmiljø.
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Fordele

•  Integrerer direkte ind i Windows-miljøet
•  Filer kan tilgås fra ét sted, f.eks. via Windows Stifinder
•  Microbizz-filer kan dermed tilgås direkte (intet behov for 

at uploade og downloade fra Microbizz)
•  Microbizz FileSync sikrer, at alle dine filer altid er  

synkroniserede
•  Alle virksomhedens filer kan tilgås fra Microbizz både via 

desktop og app

• Der kan skabes en ensartet mappestruktur og 
filarbejdsgang for alle virksomhedens filer både i og 
uden for Microbizz

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

•  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 – tilgængelig 24/7 – over alle dine mapper og filer.

Færre fejl
Med den automatiske filsynkronisering sikrer du, at alle har adgang til den senest opdaterede  
dokumentversion, hvilket mindsker risikoen for fejl.

Funktionalitet
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At arbejde med filer – uden Microbizz FileSync

At arbejde med filer – med Microbizz FileSync

Besøg vores vidensbase i Micropedia og find 
detaljeret information og dokumentation på 

funktionalitet og anvendelse af Microbizz 
moduler: LINK

Læs mere om Microbizz FileSync på microbizz.dk/filesync

• For at arbejde med 
filerne i Microbizz, 
skal de downloades, 
så du kan arbejde 
med dem lokalt og 
herefter uploades til 
Microbizz igen

• Idet der arbejdes 
med filerne lokalt, 
sker der ikke nogen 
filsynkronisering, før 
de er uploadet igen

• Hvis andre medar-
bejdere skal tilgå 
filerne, mens der 
arbejdes på dem 
lokalt, ses filerne 
derfor ikke længere 
i realtid

• Hvis du har kolleger, 
der ikke arbejder i 
Microbizz, kan deres 
filer ikke tilgås via 
Microbizz ligesom de 
ikke kan tilgå filer fra 
Microbizz

• Hvis I har andre 
filer på en opgave, 
end dem, der ligger 
i Microbizz, vil I 
skulle køre med 
2 filsystemer på 
opgaver, projekter, 
sager eller kunder

• Med Microbizz 
FileSync slipper du 
for at up- og down-
loade filer, men kan 
tilgå og arbejde med 
filerne direkte i jeres 
Windows filmiljø

• Du kan tilgå filerne 
som I normalt tilgår 
filer f.eks. via  
Windows Stifinder. 

• Du kan således samle 
alle filer på en opgave 
i én samlet mappe-
struktur. Det gælder 
både Microbizz filer 
og alle øvrige filer

• Filerne vil således 
være synlige enten 
på serveren eller via 
Microbizz

• Der foregår en kon-
stant synkronisering 
mellem Microbizz og 
jeres filserver

• Med Microbizz 
FileSync opnår I altså 
sikkerhed for, at filer 
er synkroniseret og 
kan tilgås i realtid

• Hele virksomheden 
får nu adgang til 
samme filer – og kan 
tilgå dem via Win-
dows servermiljøet

Arbejder I med Ekstranet-
modulet, vil FileSync betyde, 

at I kan afspejle alle relevante 
filer på opgaven/projektet, 

både Microbizz-filer og øvrige 
filer, overfor kunder 

og samarbejdspartnere.
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For mere information, kontakt venligst:
 
Ventu A/S
info@microbizz.dk
+45 7023 5323

https://microbizz.dk/filesync
https://micropedia.microbizz.com/

