Anker Høst A/S
vælger shasaf
shasaf er en cloudbaseret software løsning, hvor du
kan dele dokumenter og filer med dine kunder og
samarbejdspartnere i virtuelle, topsikrede rum, kaldet
cirkler. Har man brug for sikker dokumentdeling,
så er shasaf vejen – det kan Karsten Nielsen fra
revisionsfirmaet Anker Høst tale med om.
Karsten Nielsen

Registreret revisor, Cand.merc.aud.

Fremtidsløsning
”Vi startede først med shasaf sidste år, så vi har ikke
rullet løsningen big scale ud endnu. Men vi tilbyder den
til vores kunder som en mulighed, og forventer os meget
af løsningen på sigt,” fortæller Karsten Nielsen. ”Det er
lidt et generationsspørgsmål, om man kan se behovet,”
fortsætter han, ”og et spørgsmål om holdningen til IT.
Jeg tror, at de fleste yngre virksomheder i dag ser en
platform som shasaf som en selvfølge.”

Drag’n’drop
En af fordelene ved løsningen er iflg. shasaf selv, at det
er super nemt, og det er Karsten Nielsen helt enig i. Man
uploader filer med ”drag’n’drop” til den aktuelle cirkel,
og kan påføre filen etiketter, udløbsdato og meget mere.
Herefter er dine dokumenter gemt i skyen – i et topsikkert miljø. Samtidig er der styr på data, håndtering af
GDPR og back-ups – man behøver ikke bekymre sig.

”Der er store fordele ved shasaf.
Det er nemt at bruge, tilgængeligt og
fleksibelt. Man får overblik, og det er
nytænkende, fordi det er simpelt på
den gode måde.”
På spørgsmålet, om shasaf udfylder et hul i markedet, er
Karsten Nielsen ikke i tvivl:
”Der er ikke mange af den slags platforme for vores
segment og størrelse af firma, og det er jo ikke kun nogle
som os, det kan bruges til. Advokater, revisionsvirksomheder, ejendomsmæglere og alle, der har brug for at dele
noget, vil kunne have glæde af shasaf.”

”Vi har jo ofte kunder, som ringer og spørger, om ikke vi
kan sende regnskabet,” supplerer Karsten Nielsen, ”hvortil vi bare kan sige, at de skal hoppe på deres kunde-login
og dokumentdeling, og så har du det det hele derinde,
nemt og overskueligt. Det er god markedsføring. Viser, at
man er fremme i skoene og har taget stilling til fremtiden.”

Simpelt på den gode måde

Hvorfor shasaf?
Der er styr på data, GDPR og back-up
shasaf gemmer dokumenter i et topsikkert miljø
Det er enkelt og nemt at anvende (drag’n’drop)
Få overblik over hvad du deler, og med hvem.
Nem onboarding af nye cirkelmedlemmer
Adgang til shasaf fra alle enheder, uanset,
hvor du er

Lige nu er en løsning som shasaf for nogle nice to have,
mens andre synes, at det er helt oldnordisk, hvis de ikke
kan dele dokumenter på den måde. Men Karsten Nielsen
er ikke i tvivl om, hvilken vej det går.
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