


Hvad er InfoPath?

Et program i Microsoft 

Office System

En desktop applikation

Platformen for en 

ny generation af 

elektroniske formularer

Office InfoPath 2007 kan hjælpe dig med 

at indsamle oplysninger på en effektiv 

måde gennem avancerede, dynamiske 

formularer. De indsamlede oplysninger 

kan nemt genbruges i organisationer og 

på tværs af virksomhedsprocesser, fordi 

Office InfoPath 2007 bruger XML og 

andre standarder til at integrere med den 

eksisterende infrastruktur



Hvorfor er elektroniske formularer vigtige?



Hvorfor er elektroniske formularer vigtige?

Formularer driver forretningsprocesser

Utilstrækkelig og fejlbehæftet informationer giver 

betydelige problemer længere fremme i processen

Formularer skjuler kompleksiteten i processen

Elektronisk data-fangst strømliner de 

arbejdsprocesser formularen er en del af

Formularer overalt

Folk i organisationen oversvømmes af formularer – udgiftsrapporter, 

timesedler, medarbejderundersøgelser, forsikringsformularer m.fl.



Formularer er overalt

484 !!



Forretningsmuligheder



Udfordringer med formularer

Ineffektiv indsamling af information

Dobbeltindtastning af information er ineffektivt og 

øger risikoen for fejl

Papirbaserede formularer øger risikoen for fejl

Indsending af flere formularer i en enkelt proces



Udfordringer med formularer

Usammenhængende forretningsprocesser

Versionsstyring af formularskabeloner

Øer af forrretningsprocesser, der ikke er integrerede

Konvertering af printable Word skabeloner til funktionelle 

elektroniske formularer



Udfordringer med formularer

Besværlige formular “løsninger”

“One size fits all” løsninger er ikke fleksible

Køb af flere produkter og få dem til at fungere sammen er tungt

Opgradering af software kan have en negativ indvirkning på 

deltagere

Per-form prissætning påtvinger en “skat” på forretningsprocesser



Udfordringer
Manuelle processer

Dobbeltindtastning koster

Dobbeltindtastning er ineffektivt og koster penge

Ansatte „flytter‟ papir

Følgefejl

Fejl og om’ere

Ansatte bruger tid på at spore fejl

Lang behandlingstid indvirker på kundetilfredshed (og 
dermed de ansattes)

Uigennemsigtige processer / svært af tilgå data

Kan ikke se status på en proces

Kan ikke dele viden effektivt på tværs af systemer



Udfordringer
Skræddersyede og/eller web applikationer

Implementeringsomkostninger

Svært at integrere løsninger med flere systemer på én gang

Udviklere påkrævede

Passer ikke til behovet

Svært at tilpasse løsninger når først de er implementerede

Kan ikke tilpasses hvis markedet ændrer sig

Slutbruger anvendelse

Uddannelse er svært og omkostningstungt

Begrænset evne til at fange rig information

Tit finder de ansatte andre veje 



InfoPath 2007 Løsninger
Indsaml information effektivt og pålideligt

InfoPath løsninger hjælper dig med 
at nå flere brugere 

Web browsere

Microsoft Office Outlook® 2007 
e-mail meddelelser

Mobile enheder

Hostede formular løsninger

Få den rette information -
første gang

Real-time validering

Forududfyldte felter 

Shared data connections

Integreret med 2007 Microsoft 
Office system

E-mail–based formularer med Outlook 2007

Workflow integration med 
SharePoint Server 2007

Automatisk informationsopdateringer i 
Microsoft Office Access 2007



Arbejde med ældre formularskabeloner

Microsoft Word 

dokument

Typeoptimeret til data-

indskrivning i hånden, 

via “[ ]” 

Disconnected fra eksterne 

data 

Ingen validering af data

Store, tomme tabeller

Ingen repeating sektioner

Optimeret for “udskriv og 

udfyld”

Ingen indbygget mulighed for 

indsendelse



Integration med 2007 Office system

InfoPath e-mail 

formularer

Benyt Outlook 2007 til at 

indsamle og distribuere 

InfoPath formularer

Udfyld formularer uden at 

forlade det velkendte 

Outlook miljø

Eksportér data direkte fra  

Outlook til InfoPath og 

Microsoft Excel®

Promote formular felter til  

Outlook list view, for  

øjeblikkelig sortering, 

kategorisering eller 

filtrerering af InfoPath 

mail messages



Collaboration
Business

Intelligence

PortalElectronic  

Forms

Search
Content

Management

Platform

Services

Workspaces, Mgmt,

Security, Storage,

Topology, Site Model

InfoPath Forms Services
SharePoint Server 2007 og InfoPath 2007

InfoPath Forms Services i 

SharePoint Server 2007

InfoPath for browsere og  
HTML-enablede mobile enheder

Centralisér udrulning og 
management

Simplificér formularer vedligehold

Udnyt MOSS‟ integrated platform 
services

Mål dine formularers performance

InfoPath Forms Services er en server-

teknologi, der gør det muligt for brugerne at 

udfylde InfoPath-formularer i en webbrowser. 

Det er ikke nødvendigt, at brugerne har 

InfoPath installeret på deres computere for at 

kunne udfylde formularerne. De behøver 

heller ikke at hente ekstra programmer fra 

internettet. Alt, hvad de behøver, er adgang til 

en webbrowser! 





Opsummering

Udsend InfoPath-formularer som 
Microsoft Office Outlook-e-mails

Udvid forretningsprocesser ud 
over organisationens firewall

Nem konvertering af Word-dokumenter og 
Excel-regneark til InfoPath-formularer

Gør komplekst formulardesign nemmere 

Styr på arbejdsprocesserne i forbindelse med 
formularer med Office InfoPath 2007 og MOSS

Centraliseret administration af formularer 
i hele organisationen. 
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