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Optimer din forretning med  

 Focus Share  
– bedre samarbejde og kommunikation



Eksempel på et bestyrelsesrum med mapper til mødeindkaldelser, møde- og økonomirapporter, selskabsdokumenter m.m. 

Focus Advokater tilbyder oprettelse af bestyrelses- og samarbejdsportaler på Focus Share. Med en portal på Focus 

Share er dine virksomhedsdokumenter aldrig mere end et login væk, uanset om du befinder dig på kontoret, i toget 

eller til møde med dine samarbejdspartnere. Portalen kan anvendes til opbe varing, deling og redigering af alle typer 

filer og til mange forskellige formål.

PÅ FOCUS SHARE KAN DU DELE DOKUMENTER SIKKERT
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FOCUS SHARE OPTIMERER MANGE FUNKTIONER
- og skaber bedre kommunikation

Med Focus Share får du oprettet en portal med en struk-
tur, der er skræddersyet til virksomhedens behov. Du 
bestemmer selv, hvem der skal have adgang til portalen.  

Via portalen kan brugere uploade, downloade, redigere, 
kommentere, markere og dele dokumenter i et profes-
sionelt og funktionelt miljø, som er let tilgængeligt, 
uanset hvilken platform der anvendes.

Det er muligt at oprette workflows, hvor udvalgte 
nøglepersoner er ansvarlige for at godkende opdateringer 
til uploadet materiale. Workflows kan bl.a. optimere 
projektarbejde. 

Focus Share er et brugervenligt værktøj, der kan anvendes 
af alle uden lange træningssessioner. Se introduktions-
video på focus-advokater.dk.

Opsætningen af portalen tager Focus Advokater sig af.  

Eksempler på funktioner:

BESTYRELSESARBEJDE

  Giv bestyrelsesmedlemmer adgang til bestyrelsens  
væsentlige dokumenter.

 
 Del dagsordener til kommende møder.

 
  Del referater fra afholdte møder.

  Marker ændringer og skriv noter til dokumenter.

  Benyt kalenderfunktionen til at holde styr på events og 
deadlines. 

PROJEKTARBEJDE

Inviter samarbejdspartnere til din portal og optimer jeres 
projektarbejde i et let tilgængeligt og overskueligt miljø frem for    
i en overfyldt mailbox.

DOKUMENTHÅNDTERING

Opbevaring og organisering af ansættelseskontrakter, registre-
ringsbeviser og andre af din virksomheds essentielle dokumenter.
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DOKUMENTERNE ER LIGE VED HÅNDEN
- og nemme at finde

Designet til smartphones, tablets og desktops  
– dine virksomhedsdokumenter er kun et par klik væk.
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Det er op til ejeren af portalen at afgøre, hvilke brugere 
der skal have adgang til hvilke faner, mapper og individu-
elle dokumenter. Brugere kan oprettes med differentierede 
brugerrettigheder ned til mindste detalje. 

Nemt og sikkert    

  Alle brugere kan via smartphone, tablet eller PC tilgå de 
uploadede dokumenter - hvor som helst og når som helst.

  Eneste krav er adgang til internettet. 

  Nye brugere, der inviteres til en virksomhedsportal, vælger 
selv password.

  Såfremt der ønskes yderligere sikkerhed, kan der oprettes 
2-faktor validering. Med 2-faktor validering vil brugere, 
der logger ind, få tilsendt en ekstra adgangskode til deres 
mailadresse. 

  Data opbevaret i Focus Share lagres i datacentre lokaliseret i 
EU. Datacentrene er SSAE 16 Type II certificeret, og tjenesten 
er ISO 27001 certificeret.  

BESTEM SELV, HVEM DER FÅR ADGANG OG TIL HVAD  
- der er kun adgang med personlig kode 

Sikker
kommunikation
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KAN DET BETALE SIG?

HVIS DU VIL VIDE MERE

Det kan hurtigt blive en tidskrævende og 
kostbar proces, hvis virksomheden selv skal 
opbygge en portal fra bunden. For mange 
virksomheder kan det derfor bedre betale 
sig at få adgang til et brugervenligt set-up 
på Focus Share og få tilpasset portalen til 
virksomhedens behov. 

Se priser på focus-advokater.dk. 

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Focus 
Share, eller hvis du ønsker en uforpligtende 
demonstration af tjenesten.

Vores medarbejdere sørger både for opret-
telse af portalen og oprettelse af brugere.  

TINA WILKI
IT-medarbejder
tw@focus-advokater.dk
Tlf. 63 14 45 08

STEFAN STADE 
Projektkoordinator, cand. merc. jur. 
sta@focus-advokater.dk 
Tlf. 63 14 45 19

LENE KAMPMANN 
IT-ansvarlig
lk@focus-advokater.dk 
Tlf. 63 14 20 08
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NOTER
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focusshare.focus-advokater.dk

FOCUS ADVOKATER P/S  ∙  Englandsgade 25  ∙  DK-5100 Odense C  ∙  Tel. +45 63 14 20 20  ∙  focus-advokater.dk  
ODENSE   KOLDING   KØBENHAVN   HAMBORG


