GetOrganized OneDrive Integration

GO-KOM-27
GetOrganized
OneDrive Modul

.

Forretningsmæssig funktionalitet
Fra sager i løsningen kan man kopiere/flytte et dokument til Microsoft OneDrive for Business, hvor
eksternt samarbejde kan ske med samarbejdspartnere, uden at kompromittere sikkerheden af den interne
løsning.
Eksterne brugere vil tilgå dokumentet via det Microsoft OneDrive for Business sted, som brugeren har delt
dokumentet via, eller brugeren kan udnytte det som et personligt redigereringssted, der synkroniseres til
brugerens øvrige enheder forbundet med Microsoft OneDrive for Business.
Brugeren opnår med tillægsmodulet, en simpel måde at skubbe filerne til OneDrive for Business og kan
nemt hive filerne hjem igen. Dokumentet tjekkes ud i løsningen, når de deles på OneDrive for Business og
der er således kontrol over hvilken version af dokumentet som er under ekstern redigering/samarbejde.
Interne brugere, som har adgang til sagen, vil også være i stand til at kunne trække dokumentet hjem og
tilbage på sagen. Alle filer som pt. er delt til OneDrive for Business igennem modulet kan fremfindes ved
brug af søgning i løsningen.
Teknologisk opbygning og indhold
Modulet afvikles indenfor rammerne af GetOrganized grundmodulet og SharePoint og Office365/OneDrive
for Business. Modulet forudsætter en connector installeret på Kundens Office365 tenant.
Kunden har ret til selv at stå for den løbende vedligeholdelse og opdatering af løsningen, eller Kunden kan
tilkøbe basisvedligeholdelsesydelsen hertil.
Mulighed for udbygning
Der er rig mulighed for at konfigurere modulet (herunder opsættelse af forbindelse mellem løsningen og
OneDrive for Business, opsætning af applikationsproxy på organisationens Office365 tenant, opsætning af
søgning efter delte filer via OneDrive, aktivering af funktionerne på eksisterende GoAPPs i løsningen,
tilretning af visninger m delingsikon, mv.).
Netcompany bistår gerne med assistance og videreudvikling, herunder fx. ved behov for hybrid setup og
Azure AD/Office365 cross-domain joins, implementering af organisatoriske politikker omkring ekstern
deling mv.
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