
Dokumentstyring gør det muligt at kombinere
funktioner i kontorprogrammer og 
Damgaard XAL. Eftersom de fleste medarbej-
dere i dag allerede er vant til at arbejde i
Damgaard XAL, kræver det ikke særlig stor
omstilling eller omfattende træning.
Damgaard XAL kan umiddelbart bruges sam-
men med de kontorprogrammer, som medar-
bejderne allerede bruger. 

Dokumentstyring indeholder:

• Integration til Microsoft produkter 
• Dataudveksling
• Dokumentstyring
• Brevfletning
• Integration af en lang række programmer 

Integration til Microsoft produkter 
Dokumentstyring byder på en række fordele
for virksomheder, som både anvender soft-
warepakken Microsoft Office og Damgaard XAL.

Eksempelvis kan funktioner som Ny, Åbne og
Udskriv samt funktioner i Microsoft Windows
programmer udføres direkte fra Damgaard XAL
via Dokumentstyring.

Dataudveksling
Dokumentstyring letter dataudvekslingen
mellem Microsoft Windows programmer og
Damgaard XAL. 

Du kan nemt anvende data fra Microsoft
Windows programmer i følgende 
Damgaard XAL tabeller:

• Debitortabel
• Kreditortabel
• Salgstabel 
• Indkøbstabel
• Lagertabel
• Projekttabel
• Medarbejdertabel
• Kundeemnetabel
• Kampagnetabel
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Dokumentstyr ing

Experience the joy of work

Dokumentstyr ing sætter  v irksomheder i  

stand t i l  at  øge den personl ige effekt iv itet  

i  forbindelse med kontoropgaver,  

hvor Damgaard XAL bruges sammen med

Microsoft  tekstbehandl ings-  og 

regnearkprogrammer.  



Samarbejder med mange programmer
Dokumentstyring arbejder sammen med alle
typer dokumenter, som er oprettet i Microsoft
Windows programmer. Dog fungerer flette-
funktionen mellem Damgaard XAL og doku-
menter kun hvis dokumentet er gemt i et
kendt dokumentformat. Formatet kan være et
eller flere af følgende:

• Microsoft Word version 6.0/7.0/8.0 & 2000
• Microsoft Excel version 6.0/7.0/8.0 & 2000

Muligheden for at overføre data fra
Damgaard XAL til Microsoft Word er en 
standardfunktion i Dokumentstyring.

Damgaard XAL - en integreret 
virksomhedsløsning

Alle moduler i Damgaard XAL er tæt integreret og arbej-
der sammen for at danne din virksomheds pulsslag.

Damgaard XAL er udviklet af Damgaard Development A/S
og markedsføres og forhandles over hele verden. Dette
dokument er udelukkende informativt, og vi har anvendt
den fornødne omhu i udarbejdelsen heraf. Enhver risiko,
der skyldes brugen af disse oplysninger, bæres af mod-
tageren, og intet heri fortolkes som nogen garanti.

Virksomheden forbeholder sig ret til at justere oplysning-
erne uden forudgående varsel. Oplysningerne er baseret
på Damgaard XAL version 3.0 / 3.1.

Copyright © 2000 Damgaard A/S. Damgaard XAL er et
registreret varemærke tilhørende Damgaard Develop-
ment A/S.

Læs mere om Damgaard XAL integrerede virksomhedsløs-
ning i de øvrige brochurer.

www.damgaard.dk

Damgaard A/S
Bregnerødvej 133
DK-3460 Birkerød
Tel 4599 9300
Fax 4582 3636
www.damgaard.dk
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Experience the joy of work

Dokumentstyring
En central funktion i Dokumentstyring er at
du får mulighed for at registrere og journalis-
ere ud- og indgående korrespondance. Det
gør det muligt for virksomheden at standard-
isere mange rutiner i forbindelser med opret-
telse og vedligeholdelse af dokumenter. 

Dertil kommer, at Dokumentstyring letter
håndteringen af kundekorrespondance.
Eksempelvis får brugeren et komplet overblik
over al skriftlig kommunikation mellem virk-
somhed og kunde, når brugeren registrerer
ind- og udgående korrespondance.

De understøttede tabeller gør det nemt for
brugere af Damgaard XAL at finde og læse de
dokumenter, der er behov for – uden at de
behøver bekymre sig om, hvor dokumenterne
befinder sig på netværket. 

Skabelon
Dokumentstyring indeholder skabeloner til at
specificere hvilke dokumenter, brugeren styr-
er i andre programmer – og hvordan.
Skabelonerne kan redigeres fra Damgaard XAL.

Dokumentstyring kan aktivere tekstbehand-
ling og andre programmer. Man kan f.eks.
direkte fra debitortabellen åbne de doku-
menter, der relaterer sig til en debitor.
Endvidere kan Dokumentstyring overføre data
fra Damgaard XAL tabeller til et hvilket som
helst dokument. En sådan overførsel skaber
en direkte relation mellem den aktuelle tabel
og det aktuelle dokument.

Brevfletning
Når man fletter adresser fra Damgaard XAL
med tekst, som er oprettet i Microsoft Word,
kan man opsætte og gemme definitionerne,
så de nemt kan genbruges. Det er muligt at
fastlægge hvilke felter i Damgaard XAL som
skal indsættes i det tekst-behandlingspro-
gram, som virksomheden anvender. Når
brevfletningen er aktiveret, kan brugeren
hurtigt vælge en af de oprettede flettedefini-
tioner. Resultatet er, at håndteringen af al
slags individuel kommunikation bliver langt
lettere.


