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Om oss

Invo er en Microsoft ISV Gold Partner som leverer komplette 
standard løsninger for Microsoft 365 som omfavner ulike 
arbeidsområder.

Vi leverer både enkeltmoduler og bransjeløsninger, med 
fokus på én arbeidsflate. Invo er i dag representert både hos 
private - og offentlige aktører i Norge og i utlandet.

Vårt mål er å tenke nytt i forhold til å gi sluttbrukerne en 
enklere og mer effektiv arbeidsdag. Ikke minst, er vi opptatt 
av å sette klare ideer, tanker og innspill fra våre kunder ut i 
gode praktiske løsninger.
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INVO Connect

INVO Intranett

INVO Prosjekt

INVO Dokumentsenter

INVO Kvalitetssystem

INVO Kontrakt

INVO Sak

Moduler

INVO Prosjektstyringsverktøy
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• Hvorfor Invo?

• Gjør saksbehandling til en del av hverdagen

• Brukes sakssystemet/arkivet av alle?

• Utfordringer

• Høy brukerterskel

• System som er bygget rundt arkiv og ikke saksbehandleren

• Mange manuelle prosesser

• Brukergrensesnitt Microsoft 365

• Kunne gjøre jobben (saksbehandling/Arkivet) i M365

Løsninger/erfaring arkiv
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Våre løsninger
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• Connect

• Mulig arkivering med 1 klikk

• Direkte fra Outlook/Office

• Automatisk godkjenning

• Ren AI

• Automatikk knyttet til sikkerhet

Potensiale
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• Microsoft basert

• Azure

• M365

• SharePoint

• Integreres med Office applikasjoner

• Et brukergrensesnitt

• Maskinlæring pr i dag

• NOARK 5 standard – gjennom 3. part

Teknologi
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• Standard løsning, rask implementering

• Standard system som er mulig å tilpasse til kundens behov

• Kjent grensesnitt lav brukerterskel

• En arbeidsflate, data bor i kundens M365

• Forenkle prosesser som ved automatisering, ta bort flest mulig av de 
manuelle prosessene

• Bedre fangst av data og mer informasjon bor i systemet

Kostnader/innsats fra kunden og gevinster
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• Microsoft basert

• Azure AD rettighetsstyring

• MFA pålogging

• Defender for Identity (tidligere ATP)

• Defender for Cloud Apps (tidligere CAS)

• AES-256 kryptering

• Kryptering «at rest» og «in transit»

AI-sikkerhet

• DLP (Data Loss Prevention)

• Azure Security Center

Sikkerhet



Takk for oss
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