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Omkring denne session..

• Hvad er ECM?

• Bruger du SharePoint til reel 

dokumenthåndtering?



Foredragsholderen

• Uddannet civil ingeniør med speciale i 

webbaserede vidensdelingssystemer

• Har arbejdet med vidensdelings 

portaler i 9 år – alle etableret på 

SharePoint platformen, fra SPS2001 til 

MOSS2007

• Arbejder i dag som produkt chef på en 

sags- og dokumenthåndteringsløsning 

til SharePoint 2007: GetOrganized

• Netcompany A/S har etableret nogle af 

landets største dokumenthåndterings 

løsninger på MOSS platformen og er 

Gold Certificed Partner

Kontakt:

mek@netcompany.com

www.netcompany.com

www.getorganized.net



Agenda

• Hvad er ECM?

• SharePoint sammenlignet med DMS systemer

• Hvordan bliver min SharePoint et dokumenthåndteringssystem?

– Hvad findes der af funktionalitet?

– Hvilke overvejelser og (informations) arkitektur skal man følge – hvad er 

best practice?

• Udfordringen - hvor kan og bør 3. parts produkter supplere 

SharePoint løsningen

• Eksempel på ECM løsning i SharePoint

– Fokus på capture, manage, storage, bevaring og publicering

• Q&A

• Referencer

• Om Netcompany



ECM som defineret af AIIM

Kilde: AIIM Europe (http://www.aiim.org.uk/publications/roadmap/images/Roadmap-

Final.gif)



ECM funktionalitet i SharePoint platformen

Collaboration
Business

Intelligence

PortalBusiness

Processes

SearchContent

Management

Platform

Services

Workspaces, Mgmt,

Security, Storage,

Topology, Site Model

Dokumenter/opgaver/kalender, 

blogs, wikis, e-mail integration, 

offline dokumenter/lister.

Enterprise portal skabelon, ”My 

Site”, social networking, privacy 

control, content targeting og 

aggregering

Enterprise skalerbarhed, 

kontekstuel relevans, person-

og forretningsdata- søgning.

Server baserede Excel 

regneark, data visualisering, 

Report Center, BI webparts

Integreret dokumenthåndtering 

og arkivering, samt web content 

management med workflow og 

politikker (internet, intranet og 

extranet)

Blanketter, LOB actions, 

workflow
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GAP imellem SharePoint og traditionel DMS

Fileserver

-Lager

-Sikkerhed

SharePoint

-Versioning

-Workflows

-Overvågning (audit)

DMS/EDSH

-Unik identificerbar

-Taksonomi

-Email integration

-Tilstandshåndtering

-Sagsbegreb 

-Dokument relationer
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SharePoint Add-on 

eller custom build?



Agenda

• Hvad er ECM?

• SharePoint sammenlignet med DMS systemer

• Hvordan bliver min SharePoint et dokumenthåndteringssystem?

– Hvad findes der af funktionalitet?

– Hvilke overvejelser og (informations) arkitektur skal man følge – hvad er 

best practice?

• Udfordringen - hvor kan og bør 3. parts produkter supplere 

SharePoint løsningen

• Eksempel på ECM løsning i SharePoint

– Fokus på capture, manage, storage, bevaring og publicering

• Q&A

• Referencer

• Om Netcompany



Hvad findes der af funktionalitet?

• SharePoint indeholder 

dokumentbiblioteker, 

der er intelligente 

mapper der

- Holder styr på dokument 

versionerne og tilladelser

- Kan facilitere ”overvågning”

- Holder styr på dokument 

skabeloner

- ..og kan påtrykke workflows for 

dokumentet



Kombiner disse byggestene.. men ikke ukritisk

Dokument

bibliotek

Regler

Skabeloner

Godkendels

es 

procedurer

Versionering



Anvendelse af workflows stiller krav til brugerne

3. scenarie

ESDH system

4. scenarie

MOSS med workflows

ESDH system med 

workflows

1. scenarie

Filserver (med 

navnekonventioner og 

struktur)

2. scenarie

MOSS med anvendelse

af status metadata (facet 

plan)

Kontrol omkring dokumentet
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Facet planer (definition af metadata) skaber 

struktur og kontrol

Facet 1: Grundregistrering 

Facet 2: Kategorisering 

Facet 3: Processtyrende data



Hvordan ligger jeg dokumenter i SharePoint?

• Kan man placere alle dokumenter i et 

dokumentbibliotek – eller skal man anvende 

mange ”sites”?

• Informations Arkitekturen (IA) er meget tæt 

bundet til teknik og forståelse af SharePoint’s 

begreber som ”site collections”, ”sites” og 

”content databaser” er afgørende for (teknisk) 

succes

• Hvis en IA ikke udarbejdes med respekt og 

skelen til disse, vil SharePoint ikke performe



Indhold i SharePoint

IA i SharePoint

Indholds databaser – anbefales: ~ 100Gb*

Dokumentcenter

Dokumentbibliotek

Site 1

Dokumentbibliotek

Site 2

Dokumentbibliotek

Strategi 1: Alt i én Strategi 2: Fordel på sites
Indhold i databasen vil vokse og vokse 

efterhånden som dokumentmængden 

øges – og kan ikke splittes ud på flere 

indholdsdatabaser da alt indhold er 

bundet (for bestandigt) til den som 

indeholder dokumentbiblioteket

Indhold i databasen vil vokse og vokse efterhånden 

som dokumentmængden øges – men idet indholdet 

er fordelt i mange biblioteker kan det også fordeles 

hensigtmæssigt i indholdsdatabaser



Fordele og ulemper ved anvendelse af 

strategi 1

Fordele

• Brugerne skal kun kende et 

sted i SharePoint

• En rig datamodel med støtte 

lister kan anvendes i metadata

• Man kan modellere et 

sagsbegreb ved at knytte 

dokumenter til en sagsliste

• System opdateringer er 

nemme at gennemføre

Ulemper

• Det skalerer ikke – alt indhold 

bliver placeret i én content 

database

• Oftest etableres nogle 

filtrerede dokumentoversigter 

som ikke slår igennem i Office 

programmerne

Fare! Dette er den nemme løsning, men på sigt vil 

modellen føre til problemer.. 



Fordele og ulemper ved anvendelse af 

strategi 2

Fordele

• Det skalerer – det er muligt at 

fordele indhold i mange 

content database

• Hvis indhold på en ”sag” 

begrænses til hvad der er i et 

site – så passer det perfekt 

med hvad man ser i Office 

pakken

Ulemper

• Det kan være vanskeligt at 

finde frem til de rette sites

– må bero på søgning

– ”site directories” 

– eller bero på at brugerne 

husker links via ”mine links”

• Man må ofte etablere et 

system omkring anvendelsen 

som er gennemgående i 

søgning mv.

• Tværgående indgang til 

oplysningerne er vanskelig at 

etablere teknisk



Tænk anvendelse og struktur sammen med 

Office pakken – kontekst er alt afgørende

Dokumenthåndterings panelet i 

Office 2003/2007 viser dokumenter i 

det dokumentbibliotek, hvor 

dokumentet er placeret og genvej til 

det site som indeholder det
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Anvend 3. parts produkter

• MOSS er en platform

• Det perfekte system KAN etableres på 

MOSS ved udvikling og konfiguration, 

spørgsmålet er altid – hvor meget?

• Mange komponenter findes som 3. parts 

software – få systemer



Områder hvor MOSS funktionalitet og 3. parts 

produkter tilsammen tilvejebringer fuld ECM

Scannings 

integration og 

produkter

• 3. parts plug-ins 

til email/ikke 

Office 

programmer

• Printer/scannings 

produkter

Håndtering og workflows

• MOSS approval/review workflows

• 3. parts komponenter til workflow 

modellering og supplerende actions 

så BPM flows kan understøttes

Publicerings 

værktøjer og 

transformation

• MOSS 

Conversion 

Services

• 3. parts PDF 

komponenter mf.

Lagring og modellerings 

produkter

• MOSS dokument biblioteker

• 3. parts komponenter til IA og 

skalering 

Bevaring

• MOSS Recordscenter

• 3. parts arkivering 

eksport/import 

funktioner



Områder hvor man typisk udvikler funktionalitet 

specifikt

• Integrationer til andre stamdata systemer 

via BDC eller custom fields

• Specifikke formularer

• Sign-off funktionalitet

• Autorisations funktionalitet i særlige 

tilfælde



Områder hvor man typisk supplerer med 3. 

parts komponenter

• Specielle webparts som indfrier et 

præsentations behov

• Specielle felt typer*) eller liste templates

• Plug-ins til klient programmer for 

SharePoint integration

• Administrative programmer til SharePoint 

vedligehold (backup/restore) eller 

discovery

• Capture og publiceringsværktøjer



Større platforms værktøjer

• GetOrganized (www.getorganized.net) –

”samle vejledning” til SharePoint (IA) og 

system værktøj der indfrier strategi 2, 

emails i SharePoint mm.

• Nintex (www.nintex.com) – supplerende 

workflow engine til SharePoint, 

webbaseret SharePoint Designer for 

workflows*)
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Det tekniske princip i større ECM løsninger

• Best practice er – vælg strategi 2

• En portal indrettes gerne ved 

udgangspunkt i en standard 

”samarbejdsportal” som indrettes med 

sags- og dokumenthåndtering for øje

• Sites = sager

• 3. parts komponenter som faciliterer 

modellering og flows



RECORDS

Forside

Søg Sagsoversigt

Sag 1 (site)

Sag 2 (site)

..

Dokument 
center

Mit websted

Sitecollection 2

Sitecollection 3

Sitecollection 1

Alle elementer af ECM kan håndteres på MOSS

Capture: 
Dokumentcenter 

anvendes – men kun til 

at opsamle dokumenter 

til distribution/

fordeling til sager.

Capture: Mit 

websted anvendes 

til medarbejderens 

”kladde” dokumenter 

og kopieres herfra til 

sager

Store: En oversigt over de 

sager som dokumenterne 

placeres på – enten emne eller 

opgave/projekt opdelt

Store/Manage: 
De enkelte sager 

indeholder 

dokumenterne der 

hører til sagen. Sites 

fordeles i site 

collections

Deliver: Søg og find 

materiale i lager

Sitecollection 4

Preserve: Enten lader 

man indholdet blive 

liggende i de enkelte 

sager eller også arkiveres 

indhold i records center..



Dokumenter kan distribueres rundt i 

portalen ved anvendelse af ”flyt 

funktion” eller ”send til” (kopi)

Forside

Søg Sagsoversigt

Sag 1 (site)

Sag 2 (site)

..

Dokument 
center

Mit websted



Capture processen – kan omfatte 

emails med 3. parts produkter eller 

brug af ”email enabled” biblioteker i  

MOSS



Uformelle workflows – send dokument 

som link og anvend facet plan til styring..

Forside

Søg Sagsoversigt

Sag 1 (site)

Sag 2 (site)

..

Dokument 
center

Mit websted




Opdater metadata 

og send dokument

Åben dokument via 

email og opdater 

metadata



Collaboration sker ved brug af formelle 

eller uformelle workflows

• Formelle eller 

uformelle workflows er 

om MOSS kontrollerer 

selve arbejdsgangen 

eller om dokumentet 

sendes fra bruger 1 til 

bruger 2

Forside

Søg Sagsoversigt

Sag 1 (site)

Sag 2 (site)

..

Dokument 
center

Mit websted









Formelle workflows (1/4)

Forside

Søg Sagsoversigt

Sag 1 (site)

Sag 2 (site)

..

Dokument 
center

Mit websted







Start workflow

Reagér på workflow



Formelle workflows (2/4)



Formelle workflows (3/4)



Formelle workflows (4/4)



Opbevar og overvåg adgang til data –

hvis indholdet er dækket af regulativer

Tips til audit logs og trimming:

http://www.johntimney.com/blog/Controlling+MOSS+Audit+Log+

Sizes.aspx



Genbrug indholdet fordi det kan 

genfindes eller gør det tilgængeligt 

som HTML eller lign.
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Q&A
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Referencer

• Records Management:

– http://blogs.msdn.com/recman/archive/2006/07/28/681298.aspx

• SharePoint Team blog:

– http://blogs.msdn.com/sharepoint/

• AIIM

– http://www.aiim.org.uk

• GetOrganized

– http://www.getorganized.net

• Document Conversion:

– http://www.sharepointblogs.com/zimmer/archive/2007/09/13/moss-

2007-configure-document-conversion-for-your-server.aspx
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Netcompany fakta

• Netcompany leverer konsulentydelser inden for IT og forretning

• Netcompany dækker førende teknologier og standardpakker inden for Microsoft .NET og J2EE.

• Netcompany er dedikeret til ”gamle dyder” med høje professionelle standarder og fokus på 

løsninger, der er både teknisk og forretningsmæssigt bæredygtige for vores kunder

• Dyb indsigt og erfaring inden for forretning, teknologi, integration, projektledelse, forankring og 

brugervenlighed

• Klientbase består primært af veletablerede danske og internationale virksomheder/institutioner

• Er 2005, 2006, 2007, 2008 kåret af Børsen som Danmarks dygtigste IT virksomhed

• Er i september 2005 udpeget af Microsoft Danmark som årets system integrator i Danmark

• Er i september 2006 udpeget af Microsoft Danmark som årets Microsoft Dynamics CRM partner

• Højeste kundetilfredshedsscore målt af Microsoft på mere end 50 kunder i Danmark 2005/2006

• Er tildelt 3 priser af Microsoft i 2008 for årets SOA leverandør, CRM og Search Partner

• Vision

• ”At være Danmarks førende og fortrukne leverandør af forretningskritiske virksomhedssystemer, 

integration og portaler på Java J2EE og Microsoft .NET

• Etableret i 1999

• 180+ medarbejdere


