RePoint Organizer
Arkivér dine e-mails og dokumenter
struktureret i Office 365
RePoint Organizer gør
det nemt at arkivere
mails i Office 365

Let tilgængelig

Hurtig søgning og navigation

RePoint Organizer er lavet som et Modern Add-in
til Office 365.

Med den indbyggede søgning fremsøges hurtigt
relevante arbejdsområder i Office 365.

Brugerne har direkte adgang i både Outlook
klienten, og Outlook Online samt via Office pakken
og kan navigere til dokumentområder via søgning i
mappestruktur

RePoint Organizer kan arkivere i Office 365
Groups, Microsoft Teams og SharePoint Online

Væsentlige funktioner
•
•
•
•
•
•
•
•

Nem adgang via Office ribbon i Outlook
Mulighed for arkivering direkte fra lokalt
åbnede Office-filer
Arkivering i SharePoint, Teams og Groups
Navigation til arkivering i mappestruktur
Mulighed for at splitte vedhæftede filer i
tværgående arkivering
Oprettelse af nye mapper fra RePoint
Organizer i Teams, SharePoint og Groups
Omdøbning af e-mail samt filer før arkivering
Favoritmarkering på tværs af Office
produkter og mulighed for omdøbning af
favoritter

Hvorfor skal vi vælge RePoint Organizer?

RePoint Organizer er udviklet som et Add-in til Office 365 og baserer sig på best practices fra Microsoft. Dette sikrer nem
implementering og en god brugeroplevelse i både desktop, online og på tværs af enheder!

CASE STORY
Løsningen sikrer nem arkivering af mails
og dokumenter på tværs af forretningsløsninger
i Office 365
Kunde: Beirholms Væverier A/S

Hjemmeside: www.beirholm.dk
Ansatte: 70 medarbejdere
Branche: Leverandør af tekstiler til leasingsvaskerier
Profil
Beirholms Væverier er en af Europas førende
leverandører af tekstiler til leasingvaskerier. Gennem
et tæt samarbejde med producenter i Indien,
Pakistan og Egypten leveres markedets mest
innovative produkter i sengetøj, håndklæder og duge
til slutkunder i form af hospitaler samt hotel- og
restaurationsbranchen.
Baggrund
Gennem flere år har Beirholms Væverier været ”first
movers” i forhold til produktivitetsværktøjerne i
Office 365. Dette har sikret en lang række fordele for
øget tilgængelighed af nye forretningsløsninger, som
er baseret på SharePoint, Azure, Power Platform og
Teams.

Hvorfor RePoint Organizer?

”Vi har fået en integreret løsning der
fungerer smidigt og effektivt med
både Office Online og lokale Office
applikationer. Løsningen
understøtter vores fortsatte rejse til
Office 365 - herunder Teams og
SharePoint. Vi har fået en app som
kan udvides til vores behov når der
måtte opstå forretningsmæssige behov for dette. Alt i alt har
RePoint Organizer skabt værdi og medvirket til en effektiv
arbejdsgang omkring arkivering af dokumenter og mails.”
Troels Vesterled, IT-chef, Beirholms Væverier

Løsningen
I samarbejde med Beirholms Væverier er emailarkiveringsfunktionaliteten til RePoint Organizer blevet
udviklet til at kunne arkivere i Office Groups, Teams og
SharePoint Online.
Samtidig er nyttige funktioner, som tværgående søgning,
oprettelse af mapper direkte på arbejdsområderne fra
Outlook, markering og navngivning af favoritter og
arkivering direkte fra Office med til at sikre brugerne en god
oplevelse, når vigtige mails og dokumenter skal gemmes.

I takt med, at virksomhedens løsninger baserer sig på
Office 365, er der et krav om at vigtige mails og
dokumenter fra kunder og samarbejdspartnere kan
arkiveres i de relevante områder på platformen.

Hvorfor skal vi vælge RePoint Organizer?

RePoint Organizer er udviklet som et Add-in til Office 365 og baserer sig på best practices fra Microsoft. Dette sikrer nem
implementering og en god brugeroplevelse i både desktop, online og på tværs af enheder!

