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Ograniczenie nieefektywnych spotkań
Współdzielenie informacji i aplikacji peer-to-peer

Wspólna praca nad dokumentem

Zarządzanie różnymi typami komunikacji za pomocą
skrzynki pocztowej

Usprawnienie pracy grupowejUsprawnienie pracy grupowej

Precyzyjne zarządzanie pracą zespołu
Portal organizujący pracę zespołu 

Zarządzanie zadaniami,  kontrolowanie postępów, 
system alertów i powiadomień

Zarządzanie uprawnieniami dostępu do informacji 
i dokumentów (na poziomie witryn, bibliotek, 
forderów, dokumentów)

Kontrola wersji, archiwizacja



Efektywna komunikacja
Formy komunikacji dostosowane do wymagaFormy komunikacji dostosowane do wymagańń pracy pracy 
zespozespołłuu

Praca z dokumentami online i offlinePraca z dokumentami online i offline

DostDostęęp do aktualnych informacji korzystajp do aktualnych informacji korzystająąc z RSS, c z RSS, 
BlogBlogóów, Wiki oraz alertw, Wiki oraz alertóóww

Zintegrowane wyszukiwanie w caZintegrowane wyszukiwanie w całłym portaluym portalu

Usprawnienie pracy grupowejUsprawnienie pracy grupowej

Bezpieczeństwo informacji
Określenie polityki dostępu do dokumentów, treści, 
wiadomości e-mail, innych typów treści korzystając z 
mechanizmów platformy Office oraz technologii RMS

Kontrola w zakresie używania urządzeń zewnętrznych 
do przenoszenia danych np. pendrive



Praca grupowaPraca grupowa
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Zarządzanie informacją
Narzędzia uporządkowanego zbierania danych

Automatyzacja procesów (opinia, akceptacja, inne)

Budowanie  uporządkowanych zasobów wiedzy

Przepływ pracy, zadań, informacji
Zarządzanie całym cyklem życia dokumentu

Dołączenie logiki biznesowej do obiegu dokumentów i 
formularzy elektronicznych

Integracja z platformą SharePoint

Efektywne metody definiowania rozszerzonych 
procedur

Obieg dokumentObieg dokumentóów w firmiew w firmie
Co oferuje platforma Office System 2007?Co oferuje platforma Office System 2007?


