Connla valgte også
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 og et godt overblik omkring
ejendomsadministration, så er shasaf et rigtigt
godt bud. Det er den oplevelse Connla ApS har
efter et lille år med løsningen.
Brian Icedor Petersen
Adm. direktør og grundlægger

shasaf som konkurrenceparameter
”Hos Connla er håndtering af data på en forsvarlig og sikker
måde meget vigtigt. Vi har vurderet en række løsninger til
dokumentdeling, og der er altid en tvivl i forhold til, hvem der
reelt kan se en mappe eller et specifikt dokument, man ønsker at
dele. Denne tvivl har vi ikke med shasaf, her er vi sikre på, hvem
der kan se hvad. Med shasaf har jeg et system, der er sikkert,
enkelt og professionelt – og dermed har jeg også styr på GDPR,”
fortæller Brian Icedor Petersen. ”shasaf er et
konkurrenceparameter for os. 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. Ligeledes har vi kunnet lukke for
andre løsninger, efter vi har taget shasaf i brug.”

Sikkert og enkelt
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-up – man
behøver ikke bekymre sig.

”shasaf er en brugervenlig, enkel og ikke mindst sikker
løsning. Vi overvejer også at anvende løsningen sammen med
vores boliglejere, hvor vi med shasaf vil tilbyde lejerne en
meget mere transparent oversigt over lejemålet, lejekontrakt,
varmeregnskaber mv. og samtidig også med shasaf
eSignature får en nem underskriftsløsning.”
På spørgsmålet om hvem der kan have glæde af shasaf, siger Brian
Icedor Petersen:
”shasaf er en dansk løsning med dansk support – og en løsning, der
giver os tryghed i, hvem vi deler dokumenter med, ligesom vi har tillid
til sikkerheden i løsningen. Det er min vurdering, at rigtig mange
virksomheder – også inden for boligadministration – ville kunne have
glæde af at anvende løsningen. I virkeligheden vil alle, der har brug
for at dele dokumenter, kunne få glæde af shasaf, og derfor har jeg
allerede anbefalet shasaf til andre virksomheder.”

”shasaf er virkeligt nemt at anvende, og det er så simpelt, at alle
kan forstå det. Vi har brugt lidt tid på at få det i gang, men det
kræver ingen programmørerfaring at implementere”, siger Brian
Icedor Petersen, og fortsætter: ”Vi bruger shasaf til at dele
dokumenter til vores ejendomme og administrationer. Én af mange
gode funktionaliteter i shasaf er, at vi kan angive en udløbsdato på
et dokument, og skal derefter ikke tænke mere på dette. Ligeledes
anvender vi shasaf ifm vores valuarsamarbejde, hvor vi deler
dokumenter og billeder på vores ejendomme. Det er nemt at tilgå,
og valuaren har altid de opdaterede dokumenter, der skal anvendes.
Det er nu blevet nemt for os at dele selv store dokumenter som
tegninger og billeder af boliger.”

Mange muligheder til sikker deling
Der er ingen tvivl om, at brugervenligheden i shasaf har været
en afgørende faktor for Connla, og Brian Icedor Petersen er ikke i
tvivl om, at andre virksomheder også ville kunne få stor glæde af
shasaf. Systemet er utroligt nemt at tilgå, uanset om du er ved
computeren eller på din smartphone eller tablet. ”Derudover er
systemet dansk – og for os er det afgørende, at vi kan stole på
systemet, og at shasaf tilbyder hurtig og anvendelig
telefonsupport,” siger Brian Icedor Petersen.

shasaf ApS

hello@shasaf.com

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
Få en reminder når dine kontrakter eller
andre dokumenter er ved at udløbe
Nem og sikker eSignature integreret i
shasaf
Adgang til shasaf fra alle enheder,
uanset hvor du er

+45 71 997 997

