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Overvejelser mht. igangsættelse af dokumenthåndtering i Office 365 

I udgangspunktet kan du selv igangsætte dokumenthåndtering uden egentlig 
kendskab til Office 365/skabeloner og dokumenthåndtering iøvrigt. 

Det er dog en god idé at alliere dig med en af vore konsulenter eller egen IT 
supporter mht. oprettelse og opsætning af Office 365. 

Det koster ikke ekstra for din Legis 365 løsning, hvis du vælger at tilknytte 
Office 365 eller anvende dokumenthåndtering. 

Når du begynder på denne guide, er det en forudsætning, at du allerede har 
oprettet dit firma i Legis 365 samt har et Office 365 abonnement. 

 

Hvor starter du? 

Der er forskelige scenarier, du kan være i og/eller skal overveje. 

Er du helt nystartet eller starter op med både nyt advokatsystem (Legis 365) 
og dokumenthåndtering, er det en fordel at starte begge dele op samtidigt – 
dvs. oprette en Office 365 konto hos Microsoft og knytte denne op til Legis 
365 med det samme. 

Du kan også vælge at igangsætte dokumenthåndteringen/Office 365 efter at 
du har anvendt Legis 365 et stykke tid. Dokumenthåndteringen er ikke et krav 
for at køre Legis 365 (klienter/sager/tidsregistrering etc.) 
 
Har du allerede en Office 365 konto, og ønsker du at anvende/tilknytte denne 
til Legis 365, skal du oprette din virksomhed i  Legis 365 og følge 
vejledningerne heri mht. oprettelse af ’Workspace/Gruppe’ m.v. i din Office 
365. 

Uanset hvilket scenarie af de ovenstående du kommer fra, er det dog ikke 
noget problem at få de to systemer til at tale sammen og fremadrettet få det 
bedste udbytte fra både advokatsystemet og Office 365. 

Når først tingene er koblet sammen, sker synkronisering, mappeoprettelse 
m.v. helt automatisk. 
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1. Opsætning i Office 365 

Inden dokumenthåndteringen kan ibrugtages, skal du have oprettet et af 
nedenstående abonnementer hos Microsoft. 

Du tegner et abonnement på Office 365 hos Mictosoft.  

Afregning og oprettelse af brugere, hvad angår mailadresser mv., håndteres i 
Office 365. 

Deling af kalendere, rettigheder m.v. skal oprettes og opsættes her. 
 
Bemærk, at brugerne skal oprettes i Legis 365 med de samme e-mail adresser, 
som de er oprettet med i Office 365. 
 
Kontakt enten din IT supporter eller en af vore konsulenter for at få hjælp til 
dette, såfremt du ikke selv kan/vil stå for dette. 
 
Office 365 abonnementer, der kan anvendes med Legis 365: 

Office 365 Business Essentials eller 
Office 365 Business Premium. 

 

1.1 Opret Workspace i SharePoint  
 

Efter du har oprettet et Office 365 abonnement, skal der til 
dokumenthåndteringen i Legis 365 oprettes et ’Workspace’ eller 
Arbejdsgruppe, der skal anvendes i dokumenthåndteringen. Uden denne 
gruppe, vil du ikke kunne anvende dokumenthåndtering i Legis 365. På nær en 
enkelt mappe, opretter Legis 365 undermapper  til denne gruppe automatisk. 

I den gruppe, der oprettes, skal du oprette en mappe til dine brevskabeloner. 
Denne mappe skal ligge i arbejdsgruppen og navnet SKAL være ’Templates’. 

Herefter vil Legis 365 håndtere alle filer i denne mappe som skabeloner, og 
disse vil blive tilgængelig, når der skal dannes nye dokumenter i Legis 365. 

Se Appendix B  (Oprettelse af Office 365) i dette dokument for en specifik 
vejledning til, hvordan disse mapper  kommer til at se ud, navne struktur m.v. 

Det vil ikke være nødvendigt for brugerne herefter at rette, redigere eller 
oprette andre undermapper. Legis 365 vil håndtere dette automatisk. 
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1.2 Oprette skabeloner 

 
Legis 365 leveres med et sæt standardskabeloner.  

- Skrivelse til klient 
- Skrivelse til part 
- Skrivelse til ret 
- Anerkendelse 
- Fakturaredegørelse 
- Ordrebekræftelse 

Dette er almindelige dokumenter, og redigering af disse kræver ingen speciel 
kendskab til skabeloner etc. end helt almindelig brug af Word. 

Skabelonerne skal gemmes i Office 365 mappen ’Templates’, før de bliver 
’synlige’ i Legis 365. 

Nye dokumenter, der lægges i denne mappe, bliver også tilgængelige som 
skabeloner i Legis 365. Bemærk at de ikke behøver at være af typen .dotx 
(document templates). I Legis 365 kan du sagtens blot anvende et almindeligt 
docx dokument som ’skabelon’. 

Det er meget nemt at redigere og tilføje felter, tekster m.v. i disse skabeloner. 

For at flette data fra Legis 365, skal der i skabelonerne være reference til de 
foruddefinerede flettefelter, vi har lavet. Der kan flettes data fra klient, sag, 
parter, domstole samt egne firmadata. 

Du kan frit placere disse felter i dokumentet som du ønsker. Eneste krav til 
felterne er, at de er omgivet af {{felt}} og at dette feltnavn er på listen over 
tilgængelige flettefelter. 

Se vores videoguide omkring hvordan du laver nye skabeloner. 
(findes i hjælpecenteret i Legis 365) 

Flettefelter, der er tilgængelige, er specificeret i Appendix A i dette dokument. 
Disse vil dog løbende blive vedligeholdt og være tilgængelig online i Legis 365. 

De skabeloner, som leveres med i Legis 365, kan tilpasses med logo, skrifttype, 
grundlæggende opsætning m.v. efter eget ønske. 
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1.3 Opsæt synkronisering til Lokal PC 
 

For at du skal kunne arbejde både lokalt og ’online’ i Office 365 med filerne, 
skal du opsætte, hvilke mapper du vil have synkroniseret ned lokalt til din PC.  

Dette gøres i Office 365. Log på Office 365. Klik på ikonet SharePoint. Klik på 
gruppen Legis 365. 

I mappen dokumenter på gruppen Legis 365 i SharePoint findes der i menuen 
en mulighed for at opsætte synkronisering: 
 

 

Klikker du på dette menupunkt, vil du blive ført igennem et par meget 
selvforklarende trin, hvorefter der igangsættes en synkronisering. 

Der vil automatisk dannes de folder m.v. på den lokale PC, der er nødvendige, 
og de lokale foldere vil afspejle den folderstruktur, der findes på SharePoint. 
 
Er der sat synkronisering op, vil nye dokumenter, der dannes i Legis 365 
således automatisk ligge både i SharePoint og lokalt. 

Vær opmærksom på, at hvis der ligger mange dokumenter m.v. i de mapper 
der synkroniseres, kan selve synkroniseringen tage noget tid. 
 
Mappestruktur som den ser ud lokalt: (efter synkronisering) 
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2. Opsætning i Legis 365 

2.1    Opret forbindelse mellem Legis 365 og Office 365 
 

For at kunne arbejde med dokumenthåndteringen i Legis 365, skal du oprette 
integrationen mellem Office 365 og Legis 365. Du skal bruge dit 
administratorlogin til Office 365 til at koble Legis 365 sammen hermed. 

Dette sker under ’Opsætning’ i Legis 365. 
 
I boksen ’Integrationer’ skal du klikke på ’Opret forbindelse til SharePoint’ 

 

Herefter skal du indtaste den administrator e-mail, der er tilknyttet din Office 
365 konto: (dette er typisk den første e-mail konto, der blev oprettet i Office 
365) 

 

Herefter bliver du redirected til loginsiden i Office 365, hvor du først skal logge 
på og derefter ’give’ Legis 365 adgang til din Office 365 konto. 
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TRIN 1      TRIN 2 

 

Når du har givet adgang, returneres du til Legis 365, hvor du i 
opsætningsbillede nu får besked om, at du er tilknyttet Office 365. 

I opsætningsbilledet skal du herefter tilknytte det Workspace/arbejdsgruppe, 
du har oprettet til anvendelse i Legis 365.  

Dette gøres ved at vælge det ønskede workspace (f.eks. Legis 365) i 
dropdownmenuen (se nedenstående skærmbillede) og klikke på OK. Herefter 
er de to applikationer knyttet sammen. 
 
BEMÆRK: Workspace/arbejdsgruppe skal være oprettet i Office 365. 
Alternativt skal det sidste trin, hvor du vælger Workspace/arbejdsgruppe, 
gøres separat til sidst. 

  

 
Bemærk at dette gøres med en administrator adgang, og at det kun er 
nødvendigt at gøre dette én gang pr. firma. Nye bruger m.v., der oprettes 
efterfølgende, vil automatisk kunne integrere til Office 365 efter login. 
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3. Hvordan virker det? 

Når systemerne  er koblet sammen, er dokumenthåndteringen i Legis 365 klar 
til brug. 
 
Se vores videoguides på ’HjælpeCenteret’ for en detaljeret gennemgang.  

I nedenstående er kun kort ridset de fordele og funktioner op, der følger med 
dokumenthåndteringen i Legis 365. 

Overordnede funktionaliteter: 
 
 - Opret nye breve/skrivelser til klienter, parter og andre involverede    
 - Automatisk synkronisering mellem lokal PC, Office 365 og Legis 365 
 - Arbejd lokalt med filer, arbejd i Office 365 lokalt eller online 
 - Inddel dokumenter og filer på sagerne i grupper efter behov (Tags) 
 - Gem mails og filer direkte på sagerne 
 - Omdøb filer, download og rediger dokumenter 
 - Søg efter dokumenter (Filnavn/beskrivelse) 
 - Mail dokument til modtager 

3.1 Opret nye breve/skrivelser 

 
Der kan oprettes så mange skabeloner, du ønsker. Når disse er gemt i mappen 
’Templates’ i SharePoint, fremkommer de automatisk i Legis 365, når der 
klikkes på menuen ’Nyt dokument’ øverst på skærmbilledet: 
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Står du inde på en sag, vælges denne automatisk. Står du på Dashboardet, 
skal du vælge, hvilken sag du vil skrive i. 
 
Du indtaster en beskrivelse af dokumentet. Dette bliver samtidigt til det 
filnavn, dokumentet gemmes med. 

Herefter vælges modtager(e) og evt. Tags, du vil tilknytte dokumentet. 
Dernæst vælger du, om du vil åbne det flettede dokumnet eller ej. Dette 
sidste valg huskes fra bruger til bruger og er med andre ord kun noget, du skal 
tage stilling til en gang. 

Dialog: 
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Vælg beskrivelse, modtager, tags etc. 
 

 

 

Dokumentet åbnes i WordOnline i redigeringsmode. Herfra kan du vælge at 
åbne det lokalt i word, hvis du har behov for dette. 
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Når du arbejder med dokumenterne online eller lokalt, gemmes disse 
automatisk løbende på sagen, når du laver ændringer heri. 

3.2 Gem filer fra lokal PC 

 
En af de største fordele du får med dokumentstyringen i Legis 365, er 
muligheden for at arbejde med dine dokumenter, hvor du vil. 

Du kan arbejde med dokumenterne lokalt på PC, online i SharePoint eller fra 
sagen i Legis 365. 
 
Office 365 og SharePoint har apps til tablets og er uafhængig af, om du 
anvender PC eller Mac. Du får med andre ord fuld frihed. 

SharePoint tilbyder RIGTIG meget funktionalitet mht. deling af dokumenter, 
hurtig redigering, versionsstyring, søgning efter dokumenter og håndtering af 
ændringer m.v., hvis der er flere, der arbejder med dokumentet samtidig. 

Alle filer synkroniseres automatisk og vises på sagen automatisk, uanset hvor 
du arbejder. 
 
Du kan, hvis du har mange lokale dokumenter, der skal lægges på en sag, blot 
kopiere disse i en lokal stifinder til den aktuelle sags mappe. Så vil disse 
synkroniseres ud til SharePoint og ind på sagen i Legis 365. 

3.3 Drag & drop filer til Legis 365 sager 

 
Har du din Legis 365 åben og har en række dokumenter, du vil lægge på 
sagen, kan du vælge at benytte vores drag & drop funktionalitet og kopiere 
dokumenter og filer direkte ind på sagen. 

Funktionaliteten er også tilgængelig på klienterne, hvor du f.eks. kan 
gemme/uploade legitimationsdokumenter eller ID dokumenter til klientkortet 
direkte. 

3.4 Gem mails og vedhæftede filer på sagerne 

 
Når du står på dashboardet, kan du med hjælp af drag & drop funktionaliteten 
gemme mails og vedhæftede filer fra Indbakken og direkte over på sagerne. 
Mailen gemmes automatisk på sagen på den separate boks over mails. De 
vedhæftede filer gemmes automatisk i dokumenthåndteringssystemet (i 
boksen ’Dokumenthåndtering’) sammen med de øvrige dokumenter på sagen. 
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3.5 Tags 

 
Vi har, som noget helt nyt i vores dokumenthåndtering, indført mulighed for 
at give de dokumenter, du arbejder med, et eller flere ’Tags’. 

Du kan give dokumentet så mange Tags, du ønsker, og dokumentet kan 
således være medlem af flere Tag-grupper. Du kan tildele Tags ved oprettelse 
af dokumentet eller tilføje tags til dokumenterne efterfølgende. 

Du kan bruge Tags til at gruppere dine dokumenter eller tildele dokumenterne 
forskellige ’egenskaber’, afhængig af hvilken type dokument der er tale om. 

Det er en avanceret mappestruktur, der er nem at bruge og hvor du kan 
klassificere dine dokumenter i grupper ved at tildele dem Tags. 

Du kan gruppere ens dokumenter f.eks. ’Klientbreve’, ’Aftaler’, 
’Partskorrespondance’, ’Retsdokumenter’ etc. 
 
Du kan oprette alle de Tags, du har behov for. De mest gængse Tags er 
oprettet som default, men du kan redigere disse efter ønske og behov. Tags 
kunne sagtens variere efter sagstyper eller lign., så her anbefaler vi, at du 
kigger på de sagstyper, du typisk arbejder med, og gennemgår og tilpasser 
Tags herefter. 

På sagen kan du i boksen over ’Dokumenthåndtering’ bruge søge-/filterfeltet  
til nemt at fremsøge en speciel type dokumenter ved at filtrere på Tags: 

 

Fordelen med dette er at du nemt kan få en oversigt over en given type 
dokumenter, og at et dokument sagtens kan tilhøre flere områder. 

Tags oprettes og vedligeholdes under fanebladet ’Opsætning’: 
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3.6 Anden funktionalitet 

 
Dokumenthåndteringen vil sørge for, at dine filer gemmes med forståelige 
filnavne. Får du filer, du vil omdøbe, kan du gøre dette direkte i Legis 365. 
 
Et dokument, der dannes i Legis 365, får filnavn efter den beskrivelse/navn, du 
giver dokumentet, når de oprettes. Ingen uforståelige navne. 

Du kan søge på filnavne direkte på sagen, og dokumenterne kan grupperes 
efter ’Tags’. 
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4. Support 

4.1 Chat med os eller send en mail til os 
 

Husk – du kan altid spørge os, hvis du har spørgsmål. 

Husk altid at se vores videoguides i hjælpecenteret, inden du kontakter 
supporten. Så kan vi hjælpe dig hurtigere! 

Du kan bruge vores chatfunktion integreret i Legis 365 inden for almindelig 
arbejdstid. Er vi offline, kan du stadig indsende chats, som så vil blive besvaret 
næste hverdagsmorgen. Alternativt kan du sende en mail til os på 
support@Legis365.dk, hvor vi altid svarer hurtigt tilbage til dig.  

 

4.2 Vi vil gerne indvolvere os, men… 

 
Vi, som alle andre servicevirkomheder, lever af vores tid og viden. Så hvis vi 
skal assistere med opsætning af Legis 365 og/eller Office 365, afregnes dette 
efter forbrugt tid. 

Vi vil dog kunne oprette og afstemme de to systemer i løbet af 1-2 timer. 
 
Det vil også være muligt, at vi sammen med dig aftaler forløbet med hensyn til 
igangsætning og opstart mere detaljeret, og sammen med dig får fastlagt, 
hvad der skal gøres af hvem og hvornår. Vi har lang erfaring i både 
advokatbranchen generelt og med dokumenthåndtering specifikt, så vi kan 
sikre dig, at du får fuldt udbytte af Legis 365 og Office 365. 

Vi aftaler altid nærmere med dig, inden vi går i gang med ydelser, der skal 
afregnes – så der kommer ingen overraskelser. 

Vores timepris er kr. 1.150,- eksl. moms. 

 
 

 
 

mailto:support@Legis365.dk
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5. Appendix A – flettefelter 

Du kan bruge nedenstående felter, som flettefelter i skabeloner, som du 
ønsker tilknyttet til dokumenthåndteringen i Legis 365. 

Du kan finde en opdateret liste over disse felter i HjælpeCenteret i Legis 365. 

Skriv flettefeltet på din skabelon. Herefter indsætter systemet automatisk den 
tekst, der står i det tilhørende felt på dokumentet. 

Det vil sige; hvis du vil have sagsbeskrivelsen på dit dokument, skal du skrive 
{{J_Description}} på din skabelon. 

 

Fra Journal/Sag 

Følgende felter kan anvendes som flettefelter fra sagskortet: 

Flettefelt Beskrivelse 

{{J_JournalNumber}} Sagsnummer 

{{J_Name}} Sagsbeskrivelse 

{{J_Attention}} Attention person på sagen 

{{J_Address}} Adresse 

{{J_Description}} Notat på sagen 

{{J_FixedPrice}} Fastpris 

{{J_HourRateJournal}} Timepris på sagen 

{{J_Phone}} Telefonnummer (på sagen) 

{{J_Email}} E-mailadresse (på sagen) 

{{J_CourtReference}} Rettens reference (på sagen) 

{{J_ClientReference}} Klient reference (på sagen) 

{{J_PartReference}} 

{{J_ArchiveNumber}} 

{{J_ArchiveDate}} 

Modparts reference (på sagen) 

Sagens arkivnummer 

Sagens arkiveringsdato 
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Fra Parter 

Følgende felter kan anvendes som flettefelter fra kontakt/klient- og 
partskortet: 

Flettefelt Beskrivelse 

{{C_Name}} Navn på klient 

{{C_Address}} Klientens adresse 

{{C_Attention}} Klientens attention 

{{C_Email}} Klientens email 

{{C_Phone}} Klientens telefonnummer 

{{C_CoRegCVR}} Klientens CVR nummer 

{{C_PersonReference}}    Klientreference 

  

{{P_Name}}    Navnet på valgt part 

{{P_Address}} Adressen på valgt part 

{{P_Attention}} Attention på valgt part 

{{P_Email}} Email på valgt part 

{{P_CoRegCVR}} CVR nummer på valgt part 

{{P_Phone}}    Telefonnummer på valgt part 

{{P_Reference}} Reference fra valgt part 

{{P_Personreference}} Personreference på valgt part 

 

{{PL_Name}} 

{{PL_Adress}} 

{{PL_Attention}} 

 

Navn på modparts advokat 

Adressen på modparts advokat 

Attention på modparts advokat 
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{{PL_Email}} 

{{PL_CoRegCVR}} 

{{PL_Phone}} 

{{PL_Reference}} 

{{PL_Personreference}} 

 

Email på modparts advokat 

CVR nummer på modparts advokat 

Telefonnummer på modparts advokat 

Reference på modparts advokat 

Personreference på modparts advokat 

{{DR_Name}} Navn på valgt Domstol/Retskreds 

{{DR_Address}} Adressen på valgt Domstol/Retskreds 

{{DR_Attention}} Attention på valgt Domstol/Retskreds 

{{DR_Email}} E-mail på valgt Domstol/Retskreds 

{{DR_Phone}} Telefonnummer på valgt Domstol/Retskreds 

{{DR_Reference}}    Reference på  valgt Domstol/Retskreds 

   

{{A_Name}} Navnet på den Advokat, der er tilknyttet sagen 

{{A_Address}} Adresse på den Advokat der er tilknyttet sagen 

{{A_Email}} E-mail på den Advokat der er tilknyttet sagen 

{{A_Phone}} Telefonnummer på den Advokat der er tilknyttet sagen 

  

{{AS_Name}} Navn på Advokatsekretær/sagsbehandler tilknyttet sag 

{{AS_Title}} 

{{AS_Address}} 

Titel på sekretær/sagsbehandler tilknyttet sag 

Adresse på Advokatsekretær/sagsbehandler tilknyttet sag 

{{AS_Email}} E-mail på Advokatsekretær/sagsbehandler tilknyttet sag 

{{AS_Telephone}}    Telefonnummer på    Advokatsekretær/sagsbehandler 
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Fra firmaoplysninger i opsætning (i Legis 365) 

Flettefelt Beskrivelse 

{{Co_Name}} Firmanavn 

{{Co_Address}} Firmaadresse 

{{Co_CoRegCVR}} Firmaets CVR nummer 

{{Co_Email}} 

{{Co_Phone}} 

Firmaets E-mailadresse 

Firmaet telefonnummer 

{{Co_www}}    Firmaets hjemmesideadresse 

{{Co_BankAccount}}    Firmaets bankkonto/klientkonto 

{{Co_StdHourRate}}    Standard timesats 

{{Co_SWIFT}}    SWIFT adresse 

{{Co_BankName}}    Firmaets bankforbindelse 

 

 

Fra systemet/øvrige 

 

Flettefelt Beskrivelse 

{{DATE_DK}} Dato for oprettelse af dokument 
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6. Appendix B – Opsætning Office 365 

Herunder følger en veledning i, hvordan du opretter dit firma i Office 365. 
Der forudsættes, at du allerede har oprettet en Office 365 konto. 

Log på Office 365. 
Klik på Administration/Admin 
(Layoutet af ikonerne kan variere lidt ved forskellige versioner af Office 365): 

 

 

Udfold menuen grupper, klik på  grupper og derefter ’Opret Gruppe’: 

 

Her fremkommer nedenstående skærmbillede, der skal udfyldes som vist: 
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Læg mærke til at der er valgt dansk sprog og at valget ’Send kopier af 
gruppesamtaler..’ er slået fra. 
 
Der skal efterfølgende klikkes på ’+ vælg ejer’. 
Her vælges typisk den bruger, der er administrator i Office 365. 

Til gruppen skal alle de medarbejder, som skal have adgang, tilknyttes. Typisk 
vil dette være alle medarbejdere, der er oprettet i Office 365. 

Dette gøres ved at redigere i gruppen og vælge ’tilføj medlemmer’. 
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6.1 Mappestruktur 

 

Når du har knyttet systemerne sammen og valgt det arbejdsspace, du vil 
knytte dokumenthåndteringen op til, vil Legis 365 automatisk oprette 
nedenstående mapper i det valgte workspace. 

Dette vil ske løbende, efterhånden som du laver et nyt dokument på en sag 
eller tilføjer filer til klienterne eller firmaet. 

Mapperne er: 

Journals 

Contacts 

Company 
 
Templates 

NB!! 
Du skal manuelt oprette en mappe der heder ’Templates’. 
Heri skal du lægge alle de skabeloner/paradigmer, du ønsker at benytte – som 
tidligere beskrevet i dette dokument. 

Denne mappe oprettes med andre ord ikke atuomatisk. 
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Den endelige mappestruktur ser således ud: 

 

 

NB!! 
Disse mapper må IKKE ændres/omdøbes.  
 
Disse mapper kan opsættes til automatisk at synkronisere til din lokale PC, 
såfremt du ønsker dette. 

 

6.2 Hvad indeholder disse mapper? 
 

Journals 
Indeholder alle dokumenter/filer, der laves eller gemmes på en sag. 
Hver sag får sin egen undermappe. Synkroniseres denne mappe lokalt til din 
PC, vil alle filer, der kopieres ind i denne mappe (lokalt), synkroniseres op til 
SharePoint og vises på sagen i Legis 365. Dvs. det er ikke nødvendigt manuelt 
at tilknytte disse filer til sagen i Legis 365. 

Contacts 
Her ligger alle dokumenter/filer tilknyttet klienten (eller en given part). 
Der vil oprettes en undermappe pr. klient/part. 
Et typisk eksempel på dokumenter, der vil ligge her, er de dokumenter, du 
uploader til klienten ifm. hvidvaskningsregler. 

Templates 
Her skal alle skabeloner, der skal være tilgængelig i brevfletningsfunktionen i 
Legis 365, ligge. Kopieres der en ny skabelon/dokument ind her, vil disse 
automatisk kunne vælges, når der skal laves nye dokumenter i 
advokatsystemet. 
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Company 
Her ligger alle tilsvarslister, der er lavet i Legis 365. Normalt vil der ikke være 
behov for at rette/tilføje i denne mappe. 
 


