Sammenligning af udgaver

Beskrivelse af funktioner i Enterprise Edition
KLARGØRING AF ACTIVE DIRECTORY-KONTO
Workflow-handlinger for at støtte automatiserede
klargøringsopgaver såsom tilføjelse/fjernelse af
brugere til/fra Active Directory (AD)-grupper. Oprettelse,
opdatering og afvikling af Active Directory-konti.

KLARGØRING AF EN EXCHANGE SERVER-POSTKASSE
Opret og fjern Exchange Server (2003, 2007 og
2010)-postkasserettigheder for Active Directory-konti.

KLARGØRING AF RETTIGHEDER TIL OFFICE
COMMUNICATION SERVER
Aktivering/deaktivering af rettigheder til Office Communication
Server (2007 og 2010 samt Live Communication Server
2005) (OCS/LCS) på Active Directory-konti.

BRUGERPROFILER OG MÅLGRUPPER
Workflow-handlinger understøtter tilføjelses-/opdaterings-/
slettehandlinger på SharePoint-Server brugerprofillager,
inkl. egenskaber, medlemsgrupper og medlemsskaber.
Målgrupper kan oprettes, slettes, ændres og genberegnes.

UNIVERSAL WORKFLOW-INDBAKKE/STATUS
De to out-of-the-box webdele, “Mine arbejdsprocesopgaver“
og “Arbejdsprocesser, jeg har startet“ kan konfigureres på
farmniveau og giver brugerne mulighed for at referere til én
placering for at spore alle workflows, der hører til dem.

WORKFLOW REPORTING
Workflow-statistikker er tilgængelige på hvert workflow og
giver et holistisk overblik over workflow-performance. Dette
omfatter information om gennemsnitlig kørselstid, totale
kørsler, antal af workflows i gang samt brugerperformance,
hvilket gør statistikkerne til en vigtig funktion for at kunne
identificere flaskehalse i forretningsprocesser.
Rapporteringsegenskaber udvides yderligere gennem datadrevne
og grafiske webdele inkl. rapporter såsom gennemsnitlig
gennemførselsestid for workflow, standardvariationer, min.
og maks. gennemførselstid samt svartider for brugerne.

feriegodkendelse kan f.eks. tilføje den godkendte ferie til
ansøgerens samt dens leders kalendere. Da Exchange Server
webtjeneste API bruges, er denne metode også egnet til
forskellige lokale, tilknyttede og hybride arkitekturer.

SØGNING
Kør forespørgsler gennem SharePoint-Server
virksomhedssøgemaskine, og integrer resultaterne i workflows. Dette
virker både med fuldtekst- og egenskabsbaserede forespørgsler.

BUSINESS DATA CONNECTIVITY
Nintex Workflow 2007 kan bede SharePoint 2007 Business Data
Catalog (BDC) om at hente data fra line of business-ansøgninger og
eksterne databaser. Nintex Workflow 2010 kan tilsluttes
SharePoint 2010 Business Connectivity Services (BCS) for at læse
og skrive data til eksterne datakilder.

INTEGRATION AF SHAREPOINT-DATASTYRING
Workflows kan sende dokumenter til datacentersider på
SharePoint-serveren, og dermed kan workflows hjælpe med at styre
indholdsudvikling gennem hele deres livscyklus, alt sammen med en
nem brugergrænseflade og med minimal kompleksitet for brugerne.

EXCEL SERVICES
Excel regnearksmodeller kan udføres og bruges af workflows. Excel
Services for SharePoint-serveren kan vise regnemodeller og
regnearkdata via en SOAP-webtjeneste. Dette workflow gør det nemt
for brugere at komme med input og læse resultater fra regneark.

WORD SERVICES
Workflow-handlinger, der manipulerer Word-dokumenter via Word
Services. Til serverbaseret dokumentskabelse, opdatering af
formularfelter og dokumentkonvertering til PDF og andre formater.

INTEGRATION AF BIZTALK-SERVER
Gør det muligt at interagere med BizTalk-serveren. Handlingen kan
sende beskeder ind i en BizTalk-iscenesættelse og/eller vente på en
besked fra BizTalk-serveren. Denne handling gør det muligt for et
workflow at interagere med et hvilket som helst eksternt system, som
BizTalk-serveren fungerer sammen med.

INTEGRATION AF EXCHANGE SERVER

INTEGRATION AF MICROSOFT DYNAMICS CRM

Workflow-handlinger til at oprette opgaver og aftaler i
Outlook samt hente foreslåede mødetider. Et workflow for

Workflow-handlinger til at skabe, slette og opdatere data i
Microsoft Dynamics CRM-software.

Download en gratis prøve på www.nintex.com/workflow

Forklaring

Nintex Workflow Edition sammenligningstabel
Funktionen findes både
i versionerne 2007
og 2010

Funktionen er tilgængelig
i begge versioner og er
blevet optimeret i 2010

Funktionen er
kun tilgængelig i
2010-versionen

INSTALLATION
Selvstændig installation
Installation af Web Farm
Licenserede teamwebsteder

5 teamwebsteder

Ubegrænset

Ubegrænset

Webstedniveau

Webstedniveau

Farmniveau

DESIGNER
Træk og slip-designer
Print
Zoom ind

RAPPORTERING OG STYRING
Brugerbaseret workflow, der sporer webdele
Oversigtsstatistikker, rapportwebdele og diagramwebdele
Individuel workflowoversigt og detaljeret logføringsfunktion
Log i oversigtslisten
Brugeradgangskontrol
Godkendelse af workflowændring

LOGIK OG FLOW
Handlingssæt
Løkke-, Skift- og Parallel-handlinger
Kør hvis, betingelse og filter
Tilstandsmaskine

BRUGERINTERAKTION
InfoPath-formular generation/support
Delegering af workflowopgave
Opret en opgave i SharePoint
Godkendelse, gennemsyn og Multi Outcome-opgaver
LazyApproval
Notifikationer og påmindelser

HANDLINGER
Streng-, dato- og matematikhandlinger
Stop, vent på eller sæt opdatering på pause

UDGIVELSE
Kopier til Fileshare, kopier til SharePoint
Send til datacenter

BRUGERPROFILSTYRING
Forespørgsel til SharePoint-brugerprofiler
Opdater SharePoint-brugerprofiler
Opret/Slet/Saml målgruppe
Tabellen fortsætter på næste side...
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WEBSTEDER, BIBLIOTEKER OG LISTER
Opret/Slet websteder og websamlinger
Tjek ind/Tjek ud/Annuller udtjekning af elementer
Opret/Kopier/Opdater/Slet et element
Opret liste
Indstil godkendelsesstatus
Indstil feltværdi
Indstil elementtilladelser

KLARGØRING AF KONTO
Tilføj/Fjern bruger fra AD-gruppe
Opret/Opdater/Afvikl AD-konto
Opret/Fjern AD-sikkerhedsgruppe
Aktiver OCS/LCS
Klargør bruger på Exchange Server

INTEGRATION
Integrationshandlinger med Dynamics CRM
Send forespørgsel ang. Nintex Reporting/Nintex Analytics
Kør webservice, webforespørgsel, SQL-, LDAP-forespørgsler
Spørg til/Opdater XML
Start/Stop andre workflows
Spørg til BDC/BCS
Spørg til Excel Services
Word Services-handlinger
Spørg til Enterprise-søgning
Send/Modtag BizTalk-beskeder

INTEGRATION AF EXCHANGE SERVER
Opret kalenderaftale
Opret opgave i Outlook
Modtag mødeforslag

TILPASNING OG GENBRUG
Indholdstype, Genanvendelig og Webstedworkflows
User Defined Actions
Brugerdefinerede indholdsdata
Eksporter til Visual Studio
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