
SHAREPOINT WORKSHOP

Dokumenthåndtering i SharePoint
Udnyt mulighederne for samarbejde, versionering og reviews 



Dokumenthåndtering i SharePoint

Mange bruger SharePoint til dokumentopbevaring - men kun få udnytter mulighe-
derne for at samarbejde om dokumentskrivning og -håndtering ordentligt. Med bl.a. 
skabelonhåndtering, versions-styring, online redigering, tagning og review-processer 
er SharePoint en fuld digital samarbejdsplatform, der sikrer, at alle arbejder i samme 
dokument, at du aldrig overskriver seneste version, og at du altid kan finde dine gamle 
dokumenter.  

I denne workshop får du et fuldt overblik over al funk-
tionalitet til dokumenthåndtering i SharePoint, når vi 
sætter fokus på, hvordan bedre samarbejde og bedre 
dokumenthåndtering kan skabe værdi for netop din 
organisation. Vi er overbevist om at du efter works-
hoppen vil være enig i at SharePoint bør være det 
fremtidige digitale omdrejningspunkt til dokument-
håndtering i din organisation – både for interne med-
arbejdere, men også over for eksterne leverandører, 
kunder og partnere.

Workshoppen er et naturligt første skridt for virk-
somheder, der har grundlæggende kendskab til Sha-
rePoint, men som mangler yderligere viden og for-
ståelse for at kunne udnytte SharePoints fordele og 
muligheder inden for dokumenthåndtering. 



Session 1 - Intro og oprettelse af dokumenter
Dagen indledes med en overordnet gennemgang af 
dokumenthåndtering i SharePoint. Her er der fokus 
på den grundlæggende funktionalitet og styrker og 
svagheder i forskellige anvendelsesscenarier. Vi dyk-
ker desuden lidt ned i teknikken for at opnå en lidt 
dybere forståelse.

Herefter fokuserer vi på processen med at oprette 
og arbejde med dokumenter. Vi starter med håndte-
ring af skabeloner, hvor vi gennemgår den relevante 
funktionalitet - både når man opretter dokumenter 
som enkeltperson og i fællesskab med andre. Vi ar-
bejder bl.a. med versionsstyring og historik, ind- og 
udtjekning, og hvordan man kan udnytte Share-
Points stærke integration med Office-pakken.

Session 2 - Håndtering af oprettede dokumenter
I dagens anden session tager vi udgangspunkt i, at 
første udkast til et nyt dokument er færdigt. Vi ser på 
SharePoints muligheder inden for workflows til god-
kendelse og udgivelse, samt håndtering af roller og 
rettigheder i denne sammenhæng. Derudover dyk-
ker vi lidt ned i SharePoints søgefunktionalitet og ser 
på, hvordan man med styring af såkaldte content-

typer og metadata kan forbedre brugeroplevelsen 
og give let og hurtig adgang til alle eksisterende do-
kumenter. Til sidst i denne session bliver vi klogere 
på, hvordan man kan anvende 3. parts produkter til 
dokumenthåndtering som en integreret del af Sha-
rePoint.

Session 3 - Jeres dokumenter i SharePoint
Efter frokosten er det tid til at blive lidt mere opera-
tionelle. Vi tager udgangspunkt i jeres nuværende si-
tuation, behov og dokumenthåndtering for, på over-
ordnet niveau, at arbejde med konkrete løsninger og 
designe et nyt setup, der kan optimere jeres samar-
bejde og dokumenthåndtering. 

Session 4 - Anvendelse & anbefalinger
I den afsluttende session samler vi op på dagen. Vi 
bliver enige om et fælles sæt anbefalinger for anven-
delsen af dokumenthåndtering i SharePoint i jeres 
organisation. Vi diskuterer den rette implemente-
ringsstrategi, og vi vurderer nødvendige tiltag. Efter 
workshoppen udarbejder vores konsulent en kort-
fattet rapport med dagens vigtigste konklusioner, 
som bliver sendt til jer efterfølgende.  

Workshoppen vil som oftest foregå hos jer, hvor en af vores konsulenter guider 3-6 af 
jeres medarbejdere gennem en dag fuld af viden, inspiration, teknologi, arbejdspro-
cesser og konkrete problemstillinger. 
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11.00 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 14.30

14.45 - 16.00

Session 1 - Intro og oprettelse af dokumenter  
skabeloner, online redigering, versionsstyring og tagning  

Session 2 - Håndtering af oprettede dokumenter  
reviews, roller/rettigheder, søgning og integration

Frokost

Session 3 - Jeres dokumenter i SharePoint

Session 4 - Anvendelse & anbefalinger

TYPISK PROGRAM



Hos DSI-NEXT ser vi SharePoint som 
en central samarbejdsplatform, der 
kan hjælpe en virksomheds medar-
bejdere til bedre samarbejde, mere 
struktur i arbejdsopgaverne og lette-
re adgang til relevant information. Vi 
er overbeviste om at SharePoint i rig-
tig mange sammenhænge bør være 
det centrale digitale omdrejnings-
punkt for det daglige arbejde. 
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DSI-NEXT A/S udvikler og implementerer intuitive soft-
ware-løsninger baseret på Microsoft og Java teknolo-
gi. Virksomheden er en del af IT Relation Front-data 
koncernen, der samlet beskæftiger ca. 220 medarbej-
dere fra kontorer i København, Århus og Herning. 

Koncernen består af :


