Microbizz Drev

Microbizz Drev gør det let for hele virksomheden
Har du, dine medarbejdere og dine kunder behov for 24/7 adgang til senest
opdaterede kvalitetsrapporter, kontrakter & tegninger – via app, PC eller Ekstranet?
Og er det vigtigt for jer, at alle relevante filer kan tilknyttes opgaven, selv af
medarbejdere, der ikke benytter Microbizz?
Microbizz Drev betyder, at der løbende synkroniseres mellem Microbizz og jeres Windows server.
Dermed slipper I for at skulle up- og downloade filer til og fra Microbizz. Det betyder også, at I kan
arbejde med én samlet mappestruktur, der gælder for hele virksomheden.
Vi ændrer ikke måden, I normalt arbejder på i Windows Stifinder. Microbizz Drev integrerer direkte ind
i jeres arbejdsmiljø.

Microbizz Drev for dig som Microbizz-bruger:
Har du frustrationer med at:

Hvorfor Microbizz drev?

• dele filer med dine kunder og kolleger
• downloade og uploade filer fra Microbizz
via en browser
• tilgå nødvendige filer på en simpel måde

• Dækker hele virksomheden: Selv medarbejdere,
der ikke benytter Microbizz
• Realtids-synkroniserer: Microbizz Drev sørger for,
at alle filer altid er synkroniseret
• Integrerer direkte ind i Windows miljøet.
Vi ændrer ikke måden, du arbejder på.

Microbizz Drev gør det let at:
• organisere og dele filer
• tilgå filer direkte (ikke nødvendigt med up- og
download)
• bevare dine filer i sync på tværs af flere enheder
• stole på, at du arbejder med det rigtige dokument

Microbizz Drev hos vores kunder:

Microbizz Drev hos Ltech
Hos Ltech arbejdes der meget med projekter. Projektlederne
opretter mappestrukturer via Stifinder. Der gemmer de data
om projekterne, f.eks. tegninger, bygnings-informationer og
lignende. Disse filer kan alle folk ude i marken nu også tilgå
i realtid.
Samtidig kan alle projektledere se alle filer og data, som
skabes i Microbizz eller fra app’en – f.eks. kvalitetsdata,
tidsregistrering, billeder mm.
Derudover bruger Ltech også Microbizz Ekstranet, så deres
kunder ligeledes er opdateret i realtid med alle relevante
informationer omkring deres leverancer. Det er et krav fra alle
større kunder i dag.

Microbizz Drev hos Anlægsgartner Gottlieb
Hos Anlægsgartner Gottlieb er al planlægning og driftsstyring opgavebaseret.
Så snart der oprettes et tilbud, oprettes en opgave. Alle
filer gemmes på opgaven – herunder udbudsmateriale,
sikkerhedsvejledninger, KS-skemaer, drifts- og vedligeholdelsesinformationer mm.
Med Microbizz Drev kan alle filer i virksomheden tilgås via
Stifinder eller via genveje f.eks. på skrivebordet.
Der spares tid, og der vindes produktivitet ved, at alle altid
har adgang til senest opdaterede filer.

For virksomheden betyder Microbizz Drev
• Højere produktivitet / bedre bundlinje
• Færre fejl = højere medarbejder- og kundetilfredshed
• Mindre forvirring og dobbeltarbejde = højere medarbejdertilfredshed

Let at komme igang
Det er let at komme igang med Microbizz Drev, og du kan finde dokumentation og vejledning på vores
Kommunikationsplatform.

Sådan ser det ud, når du opretter Microbizz Drev første
gang.

Når du trykker ”Konfigurer” bliver du mødt af dette
skærmbillede.

Herefter bliver programmet installeret, og du får nu et
vindue frem, som er selve interfacet.

Minimum Systemkrav
Styresystem
Windows Server 2008 R2 og opefter
Windows 10
Windows 8
Windows 7

Understøttet
Ja
Ja
Ja
Ja

Windows servere, der er ældre end 2008 R2 og Windows 7, supporteres ikke. Vi supporterer udelukkende Windows-miljøer.
Microbizz Filsynkronisering understøtter synkronisering af filer på op til 60 MB.

Microbizz Drev
– én dokumenstruktur for hele virksomheden

Early Release
Microbizz Drev er i Early Release. Når et modul går i Early Release, har vi været igennem beta testfasen, og
modulet kan nu bruges i et driftsmiljø.
Men når det hedder en Early Release og ikke en Final Release, er det fordi, der skal tages nogle forbehold.
Da produktet ikke har været brugt bredt af flere virksomheder i drift, kan der være hjørner i produktet, som ikke
er testet og derfor giver problemer, når det benyttes i nye arbejdsgange.
Derfor skal man i en Early Release være forberedt på, at der kan vise sig fejl og uhensigtsmæssigheder undervejs. Disse vil vi naturligvis behandle og rette op på hurtigst muligt.

Vil du vide mere om Microbizz Drev?
Hvis du vil vide mere om Microbizz Drev, så besøg vores hjemmeside Klik her
Du kan også kontakte os på 7023 5323 eller via info@microbizz.dk

