
Visma Case 
Sags- og dokumenthåndtering

Din virksomhed opnår forretningsfordele og frigiver 
ressoucer med et stærkt system til håndtering af 
sager og dokumenter (ESDH). Med Visma Case får 
du muligheder, der før var forbeholdt de helt store 
virksomheder.

Dine sager og dokumenter bor sikkert i skyen, og det 
er både let og hurtigt at komme i gang.

• Enkelt overblik over sager og dokumenter

• Nemt at bruge, stærk performance

• Bygget på stærk og velafprøvet platform

• Nemt at udbygge 

• Betal kun for det du bruger

• Hurtigt at komme igang

ESDH slipper ressourcerne fri



visma.dk/case

Konkurrencedygtig pris
Visma Case har markedets mest konkurrencedygtige 
pris for en ESDH-løsning. Det skyldes vores SaaS-
tilgang, modul opbygningen, og at systemet er bygget 
på et open source standardsystem. Derfor belastes 
du ikke af fordyrende licenser.

Du betaler kun abonnement for det ønskede antal 
brugere og de moduler, du tilknytter jeres løsning. 

Visma 
Nørgaardsvej 32 
2800 Kgs. Lyngby

Telefon 72 18 30 00

I Visma arbejder vi året rundt med at digitalisere Danmark. Vi hjælper 
både offentlige og private virksomheder med at udvikle, modernisere og 
vedligeholde deres it-løsninger. Sammen med vores kunder skaber vi øget 
produktivitet og vækst i Danmark til gavn for os alle.

Microsoft office

Digital underskrift

Samarbejdsrum

Arbejdsplaner

Google Apps

Dokumentcenter

Libre Office

Statens Arkiver

Visma Business

Work Smarter moduler
Udvid basisløsningen med Work Smarter moduler.
Modulerne opfylder dine individuelle behov med 
ekstra funktioner og integrationer til Visma Case.

Basisløsningen - et fuldt ESDH-system
Basisløsningen håndterer alle nødvendige elementer 
til effektiv sagsbehandling. Du får styr på sager, 
dokumenter, parter, kunder, klassificering og arkiv.

Sikkerhed, kvalitet og fleksibilitet er i top, da Visma 
Case er bygget på Alfresco – verdens største open 
source framework til dokumenthåndtering.

Vælg moduler til office programmer, ekstern adgang, 
digital underskrift m.m. Vi udvikler løbende nye 
effektive Work Smarter moduler.

https://www.visma.dk/
https://www.visma.dk/it-udvikling-og-radgivning/

