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DocArc er en populær SuperOffice CRM-
integrationsapp, der giver dig mulighed for at se 
og administrere dine dokumenter og aktiviteter via 
den velkendte mappemappestruktur, som du er 
vant til fra Windows Explorer. 
DocArc letter det daglige arbejde ved at arkivere og 
hente dokumenter i en mappestruktur fremfor på 
aktivitetslisten. Denne app er uundværlig, hvis du 
administrerer mange dokumenter i SuperOffice. 

DocArc kombinerer de velkendte og fleksible 
mappestrukturer kendt fra Windows File Explorer med 
fordelene ved SuperOffice CRM. DocArc understøtter 
e-mails, dokumenter og aktiviteter og er uundværlig 
for dem, der ønsker en hurtig og nem oversigt eller 
har brug for en foruddefineret mappestruktur.

Med DocArc kan du konfigurere foruddefinerede 
mappehierarkier og gøre det lettere for alle dine 
brugere at håndtere store mængder af aktivitet 
og data på en ensartet og effektiv måde. Du kan 
også automatisere, hvor specifikke dokumenter 
skal gemmes i henhold til dine processer og 
kvalitetsmanualer - hvilket gør det hurtigere og lettere 
at gemme og finde noget i din SuperOffice CRM.

DocArc blev skabt for at forenkle håndteringen 
af store dokumentmængder i SuperOffice CRM 
virksomhedsarkivet og projektarkivet. Alle 
dokumenttyper understøttes (Office-filer, tegninger, 

billeder og andre typer elektroniske dokumenter).

Brugeren oplever DocArc som en fuldt integreret og 
naturlig del af SuperOffice, der automatisk gemmer 
dokumenter på det rigtige sted. Mappestrukturen 
kan foruddefineres til tilbud, aftaler, fejlmeddelelser, 
tegninger osv. Med DocArc havner alle dokumenter i 
den rigtige mappe.

AMESTO

DocArc
Amesto DocArc er uden tvivl den bedste dokumenthåndteringsapp til SuperOffice.

Kæmper du med dokumenthåndtering i 
SuperOffice? DocArc kan hjælpe dig til  
at få et overblik.



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.

Fordele

• Letter dokumenthåndtering i SuperOffice

• Sikrer overholdelse af arkiveringsreglerne

• Gør det hurtigt og nemt at gemme og finde 
dokumenter

• Mappestruktur i henhold til intern politik eller 
styringssystem

• Kendt brugergrænseflade, der ligner Windows 
filhåndtering

• Fuldt integreret i SuperOffice og lige så 
brugervenlig

• Find hurtigt det rette dokument

• 

Tekniske krav
Amesto DocArc kræver abonnement på SuperOffice 
CRM - alle brugerplaner understøttes

Vigtige funktioner

• Opret mapper og undermapper i SuperOffice

• Definer egne mappestrukturer

• Knyt en mappestruktur til en bestemt projekttype

• Dokumenter gemmes automatisk i den rigtige 
mappe

• Træk og slip dokumenter fra en mappe til en anden

• E-mail-vedhæftede filer kan let gemmes i 
mappestrukturen

• Opret et nyt dokument direkte fra mappestrukturen

• Træk og slip et eller flere dokumenter fra en mappe 
til en anden

• Importer mappestruktur og filer fra en lokal mappe i 
SuperOffice

• Eksportere mappestrukturen og filerne fra DocArc 
til en lokal mappe.
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FUNKTIONER OG FORDELE 

DocArc


