SharePoint Connector
Netpresenter’s SharePoint Connector haalt het meeste uit uw intranet. Geef uw intranetbezoeken
direct een enorme boost door SharePoint-content actief onder de aandacht van uw medewerkers
te brengen. Laat SharePoint-berichten en -waarschuwingen op ieder scherm binnen uw
organisatie zien. Bespaar tijd, geld en moeite door bestaande SharePoint-informatie automatisch
te herpubliceren.
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Ga naar www.netpresenter.com voor meer informatie over onze producten en oplossingen

