
InfoPro 2i er et kombineret 
dokumenthåndterings- og 
vidensdelingssystem, der synliggør 
sammenhængen mellem organisationens 
dokumenter, knowhow og kommunikation på 
tværs af informationsstyper.

InfoPro 2i forudsætter et netværk baseret på TCP/IP-
protokollen mellem webserver og klienterne samt 
Oracle SQL-net mellem Databaseserver og Webserver. 

På webserveren forudsættes MS Internet Information 
Server 5 eller nyere med MS Windows 2000 eller nyere 
som operativsystem. På databaseserveren forudsættes 
Oracle 8i Standard Edition Server eller nyere og MS 
Windows, Linux eller Unix, som operativsystem. 
Serverdelen kan samles på kun en maskine, men i så 
fald skal operativsystemet være MS Windows 2000, 
da MS Internet Information Server forudsætter dette 
operativsystem. 

På klienterne forudsættes MS Windows 95, 98, 2000, 
XP eller NT 4.0 som operativsystem. Som browser 
forudsættes Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere. 

Installation
Sammen med InfoPro 2i leveres et installationskit 
inklusiv nem og udførlig vejledning i installation af 
både Oracle og InfoPro 2i. 

En standard serverinstallation af InfoPro tager 3 timer, 
og er der allerede en Oracle 8i Standard Edition Server 
eller højere i drift, gøres det endnu hurtigere.

Klienterne installeres ligeledes hurtigt og nemt ved 
at sætte sætte InfoPro-webserveren op til at være 
et “Trusted site i domænet”, herved distribueres 
der automatisk en ocx-plugin ud til klienternes 
browser første gang, brugerne logger på systemet. 
Metoden sparer tid både ved første installering og ved 
installation af fremtidige opdateringer.

Tilpasning
Da InfoPro 2i kan parameterstyres, er det nemt for 
administrator at foretage de nødvendige tilpasninger af 
systemet til organisationens behov. Felter, faneblade, 
relationstyper, skabeloner, brugere og grupper 
tilpasses med det indbyggede administrationsværktøj.
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Oracle backupværktøj sikrer, at der med et fastlagt 
tidsinterval automatisk tages fuld backup af databasen.

Oracle foretager desuden løbende backup, mens 
der arbejdes på systemet. Det sikrer, at data kan 
gendannes efter et systemnedbrud.

Oracles indekseringsservice foretager automatisk 
løbende optimering af søgehastigheden i databasen.

MaCom´s administrationsværktøj til InfoPro 2i gør det 
enkelt at tilføje, omdøbe og fjerne brugere, grupper, 
skabeloner faneblade, felter og relationstyper.

InfoPro 2i er baseret på Oracle 8i, hvilket sikrer en 
stabil drift. Der logges på systemet via Windows 2000 
domænets validering af brugerne.
Brugerne kan via Virtual Private Network (VPN) 
få adgang til InfoPro 2i hjemmefra eller på 
forretningsrejsen.

Integration med andre applikationer
Brugerne producerer dokumenter og e-mails etc. 
via kontor-, grafi k- og billedbehandlingsprogrammer 
på klienterne. Filerne arkiveres i InfoPro 2i, og ved 
efterfølgende redigering åbnes det automatisk i det 
program, som dokumentet er blevet skabt i.

InfoPro 2i har 100% integration med Microsoft Offi ce-
programmer og kan arbejde sammen med alle andre 
applikationer til Windows-platformen, der er OLE2-
kompatible, f.eks. læsning af PDF-fi ler og grafi k. 
Endvidere er der fuld e-mail-integration, så både 
e-mails og vedhæftede dokumenter i e-mails kan 
indjournaliseres.

Administration af felter. 
Skærmbilledet viser alle felter i InfoPro. 
Her vælges det om et eksisterende felt skal 
redigeres eller om der skal oprettes et nyt.

Skærmbilledet for 
redigering af et felt.elt.


