Automatiseret brugeradministration til
SuperOffice - udgå at brugeroprettelse
ender som et mareridt.

AMESTO

AD Manager
Nem og hurtig vedligeholdelse af SuperOffice-brugere
At vedligeholde brugere to forskellige steder er
besværligt. Hvis du ikke får sat indstillingerne rigtigt
til at begynde med, når du opretter brugere eller laver
ændringer i SuperOffice og tredjepartsmoduler, kan en
simpel opgave blive til et langvarigt mareridt.
Med AD Manager har du kun brug for at vedligeholde
brugere i ét system. Synkronisering af brugeradministration er en automatiseret proces som sikrer
hurtig udførelse og høj kvalitet.

Sammenkædning og synkronisering
Ændringer i personale kræver ændringer i din Active
Directory. Typisk tager det omkring 15 minutter
at oprette og tildele rettigheder til nye brugere i
SuperOffice og tredjepartsmoduler. Med AD Manager
kan du reducere dette tidsforbrug markant.
AD Manager sammenkæder dit Active Directory
med SuperOffice så ændringer i Active Directory
automatisk registreres og straks synkroniseres med
SuperOffice. Derfor er der kun ét sted at oprette
og vedligeholde dine brugere. Det er en enkel og
tidsbesparende konstellation.
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FUNKTIONER OG FORDELE

AD Manager
Fordele

Nøgle Funktioner

•
•

•

•
•
•
•

En stor hjælp for større SuperOffice-kunder.
Sparer tid – du skal kun oprette og vedligeholde
brugere i ét system.
Hurtig oprettelse af nye brugere.
AD Manager gør dig bedre i stand til at udføre dine
opgaver.
AD Manager gemmer alle regler for at tildele
forskellige bruger-profiler til forskellige brugergrupper.
Undervisning i SuperOffice administration til din ITafdeling er ikke nødvendigt.

•
•
•

•

Installation
Vi har udviklet modulet med en høj grad af
brugervenlighed og simplicitet. Det er et perfekt redskab
for IT-afdelingen og det imødekommer en reel udfordring
som alle SuperOffice-administratorer møder.
•
•
•
•

Identificér brugertyper, der definerer brugerrettigheder for hver type, f.eks. Sales Manager,
Marketing Coordinator etc.
Opret brugerprofilerne i AD Manager modulet.
Opret brugergrupper i dit AD, som passer til
brugerprofilerne i AD Manager.
Sammenkæd dit Active Directory og AD Managermodulet.

Opret og vedligehold eksisterende SuperOfficebrugere udelukkende fra Active Directory.
Hurtig tildeling af roller og rettigheder via brugerprofiler.
AD Manager overvåger ændringer i Active Directory
og sender til SuperOffice.
Alle ændringer er øjeblikkeligt synkroniseret med
SuperOffice, hvilket fjerner ventetid for medarbejderen, der kan komme i gang med at arbejde
uden forsinkelse.
AD Manager sikrer korrekte SuperOffice brugerrettigheder til alle medarbejdere gennem
gnidningsløse processer for profilændringer.

AD Manager integreres til
•
•
•

SuperOffice Sales & Marketing Windows
Superoffice Sales & Marketing Web
SuperOffice Customer Service

Sammenkæder directories i en automatiseret proces
Detekterer
ændringer
Active Directory

Synkroniserer
ændringer
AD Manager

SuperOffice

Amesto Solutions - Simplifying Business
Amesto Solutions er Nordens største Visma og SuperOffice partner. I de nordiske lande har vi leveret over 2.500
logistikløsninger baseret på Visma Business gennem de sidste 30 år. Derudover har vi implementeret CRM hos over
1.000 kunder i hele Norden. Vores helt store styrke ligger i integrationen af de forskellige systemer. Hos Amesto
Solutions møder du erfarne forretningskonsulenter med konkret viden om, hvordan man optimerer processerne og
skaber maksimal værdi for virksomheden.
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