
Hvorfor shasaf?

Der er styr på data, GDPR og back-up

shasaf gemmer dokumenter i et
topsikkert miljø

Få overblik over hvad du deler,
og med hvem

Nem onboarding af nye cirkelmedlemmer

Få en reminder når dine sponsoraftaler
eller andre dokumenter er ved at udløbe

Nem og sikker eSignature integreret i
shasaf

Adgang til shasaf fra alle enheder, 
uanset hvor du er

Det er enkelt og nemt at anvende
(drag’n’drop)

Frederikshavn Golfklub
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 har Inge
Møller Thomsen fra Frederikshavn Golfklub en klar
holdning til. 

Inge Møller Thomsen
Golfmanager

Det handler om troværdighed og overblik
”Frederikshavn Golfklub er en seriøs klub, også når det gælder
håndtering af data på en forsvarlig og sikker måde. Vi har
vurderet en række løsninger til dokumentdeling - herunder også
gratis løsninger; men følte os ikke trygge i forhold til GDPR og
support. Hos shasaf er der taget højde for netop denne tryghed
og sikkerhed, og vi behøver ikke længere tænke på GDPR,”
fortæller Inge Møller. ”Med valget af shasaf får vi et præcist
overblik over hvilke dokumenter vi deler - og med hvem. Det er
nemt for os, og vores samarbejdspartnere, at finde de nyeste og
relevante dokumenter og vi slipper for at surfe igennem vores
indbakke når et dokument skal lokaliseres.”

 
Vi sætter ind på flere områder
En af de helt store fordele ved shasaf er, at dokumenter kan
deles sikkert og, at der samtidig skabes et godt overblik hos
brugerne. Løsningen er skåret ind til benet og alt unødvendigt er
skåret fra. Det gør shasaf til en yderst brugervenlig løsning. 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. 

"Vi er helt klar over, at det vil tage lidt tid at implementere en ny
løsning som shasaf; men netop fordi brugervenligheden er i top,
ønsker vi at udbrede brugen af shasaf på rigtig mange områder,”
siger Inge Møller, og hun fortsætter: ”Det er naturligvis oplagt, at
bestyrelsen kan dele dokumenter sikkert; men vi oplever også store
fordele ved at anvende shasaf i vores daglige arbejde, hvor vi
udstyrer vores forskellige udvalg med en cirkel til deling af
dokumenter. Det får vores sponsorer, arbejdsudvalg, baneudvalg,
sponsorudvalg m.m. glæde af.”

Simpelt og nemt at gå til
Der er ingen tvivl om, at brugervenligheden i shasaf har været
en afgørende faktor for Frederikshavn Golfklub, og Inge Møller
er ikke i tvivl om, at andre golfklubber ville kunne få stor glæde
af shasaf også. Systemet er utrolig nemt at tilgå, uanset om du
er ved computeren eller på din smartphone eller tablet. ”Vi
handler helst dansk – og for os er det afgørende, at vi kan stole
på systemet og, at shasaf tilbyder dansk telefonsupport,” siger
Inge Møller.

”shasaf er en sikker, ordentlig og ikke mindst banebrydende
løsning. Vi glæder os til at anvende løsningen sammen med
vores sponsorer, hvor vi med shasaf eSignature også får en
nem underskriftsløsning. Derudover sikres vores sponsorer
hurtig og nem adgang til såvel samarbejdsaftale som andre
relevante dokumenter.”

På spørgsmålet om hvem der kan have glæde af shasaf siger Inge
Møller:

”Der er ikke mange af den slags platforme for klubber som os, og det
er min vurdering, at rigtig mange ville kunne have glæde af at
anvende løsningen. Det gælder naturligvis andre golfklubber; men
også øvrige sportsklubber, der arbejder med bestyrelser, sponsorer og
andre eksterne. I virkeligheden vil alle, der har brug for at dele
dokumenter, kunne få glæde af shasaf.”
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