
Innovative technology consulting for business.

”Det handler om data”

Devoteams ESDH|ECM rapport 2020

November 2020



”Det handler om data”

VELKOMMEN

M-files har ordet Spørgsmål

Lidt praktik inden start

Har du spørgsmål
kan du stille dem i chat-
funktionen, og de vil blive 
besvaret efter ‘talk’en’

Vil du gerne gense slides
bliver denne DevoTalk optaget 
og gjort tilgængelig på sitet 
devotalks.dk 

Kontaktinfo
Peter Hansen
+45 3110 6295
Peter.Hansen@devoteam.com
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Devoteam ESDH|ECM 
Rapport 2020
Vi laver tre nedslag i rapporten

Det handler om data

Microsoft 365

Konfigurerbar procesunderstøttelse

• Udgivet oktober 2020

• Konference afholdes den 26/11 2020



Det handler om data

Data står meget højt på dagsordenen hos rigtig mange virksomheder – der tales om datadrevet 
forretnings-udvikling og master data management, men rigtig mange kæmper fortsat med klassiske 
problemer som:

Hvor skal jeg 
gemme data og 
hvordan finder jeg 
det skal jeg skal 
bruge?

Er det seneste 
version jeg har 
fundet?

Hvor skal jeg 
opdatere 
oplysninger?

Hvordan får jeg 
adgang til de 
relevante data der 
hvor jeg skal bruge 
dem?

?

Hvordan kan ESDH/ECM løsningerne hjælpe med at binde virksomhedens 
data sammen og stille dem til rådighed for brugerne, der hvor de skal bruges?



DET HANDLER OM DATA
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Hvad er ESDH/ECM 
løsningerne gode til:

• Metadata og relationer

• Håndtering af dokumenter incl. 
versionering

• Rettighedsstyring

• Fleksible datamodeller

• Opmærkning af data, som ligger 
uden for løsningerne

• Stærke API til integrationer

• Mulighed for at embedde data fra andre 
applikationer

• Søgning på tværs af kilder

• Mobil adgang (tablet/telefon/web)



Process

Skab overblik over virksomhedens vigtigste 
informationsobjekter

Fokus på metadata og relationer

Konsolidere hvor det giver mening

Samme data skal kun vedligeholdes ét sted

Fokus på adgang til- og overblik over data – også på 
tværs af systemer

Hvordan skal brugeroplevelsen for den enkelte bruger 
understøttes?
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Hvordan kommer vi I gang?
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Anbefalinger

Spørgsmål?

Fokus på metadata og relationer

Udnyt de muligheder der ligger ESDH/ECM-løsningerne – både i 
forhold metadata og relationer, men også i forhold til den 
samlede brugeroplevelse

Start i det små men hav fokus på helheden

3 hovedbudskaber


