
 - Undgå spildtid i forbindelse med fremsøgning af kontakter, de 
findes direkte i Office-programmet.

Undgå fejl og tab af data
Hvis man under tilknytningen til en sag ikke får gemt, gemmer 
systemet dokumentet automatisk og sikrer dermed mod datatab. 
Herefter kan du vælge at journalisere det færdigt eller slette 
dokumentet, hvis det blev behandlet ved en fejl.

Integrationen til Microsoft Office åbner muligheden for at 
skrive et dokument og efterfølgende overføre det direkte fra 
Office-programmet til ”Dagens post” i Acadre. På den måde kan 
man videreføre dokumentet til en anden bruger, som evt. kan 
færdigbehandle det.

Acadre faneblad
Når modulet er installeret vises et Acadre faneblad i Word, Excel 
og PowerPoint, som gør det nemt at navigere og arbejde i løsnin-
gen. Funktionerne skaber overblik og gør Acadre langt mere 
brugervenlig. 

Når brugerne udfører deres opgaver i et univers med genken-
delige funktioner, letter det arbejdet med de daglige opgaver og 
øger brugertilfredsheden for nye såvel som garvede medarbejde-
re. Forudsætninger - Acadre Office Web Integration forudsætter 
at organisationen benytter Office 2010 eller nyere.

Hvis du vil høre mere om Acadre Office Web 
Integration, kan du kontakte os på +45 33 25 65 
55 eller info.dk@formpipe.com.

Dette modul letter og simplificerer arbejdsop-
gaverne med journalisering af dokumenter 
i Acadre. Med Acadre Office Web Inte-
gration bliver Acadre integreret i Microsoft 
Office-programmerne, og brugerne kan 
derfor starte deres opgave direkte i et Offi-
ce-program og herefter gemme dokumentet i 
Acadre.
Hos Formpipe fokuserer vi på digitale genveje, der gør arbejdet 
i Acadre lettere og hurtigere. Med udgangspunkt i Office-pro-
grammerne har Formpipe udviklet Acadre Office Web Integra-
tion, der giver organisationer muligheden for at simplificere 
og effektivisere de daglige arbejdsopgaver ved at er Acadre 
indlejret i de kendte Microsoft Office programmer. 

Genkendelsens glæde
Acadre Office Web Integration er et nyudviklet modul, og består 
af en integration mellem Acadre webklienten og Office-produk-
terne Word, Excel og PowerPoint. Vi har gennem integrationen 
gjort brugen af Acadre betydeligt nemmere og mere overskuelig. 

Brugerne får mulighed for at arbejde med Acadre med udgangs-
punkt i Office-programmerne, og gemme dokumenterne direkte 
i Acadre. 

Tre stærke fordele ved Office-integrationen:
1. Brugervenlig arbejdsgang med udgangspunkt i Office-pak-

kens velkendte brugergrænseflade. 
2. Nedbring tidsforbruget ved nemt at indsætte modtagerop-

lysninger uden brug af flettefelter og mulighed for masse-
fletning til et ubegrænset antal modtagere.

Acadre Office Web Integration

”Sæt brugervenligheden
i centrum 

ved at integrere 
Acadre med MS Office”
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