Digitale arkiver
—
Øg sikkerheden og styrk effektiviteten

Stå stærkere med et
fremtidssikret eArkiv
Med digitalisering af arkivet vinder din virksomhed langt mere end plads. PostNord
Scanning kan varetage alle dele af processen. Fra nedpakning til levering af et
fleksibelt og brugervenligt elektronisk arkiv.

Vejen til en optimal løsning
PostNord Scanning rådgiver din virksomhed om
den rette arkivløsning i forhold til spørgsmål om
aktiviteter, sikkerhed, plads, tilgængelighed, orga
nisering af arbejde, økonomi og fremtidsscenarier.

Hurtig og sikker adgang til data
I dag er et effektiv eArkiv et vigtig konkurrence
parameter. Digitalisering letter arbejdsgangene,
og dine medarbejdere kan løse deres opgaver
optimalt.
Data og dokumenter sikres for fremtiden og er
nemt tilgængelige i hverdagen fra et webbaseret
system.
Fra byggesager til journaler
Det giver værdi at digitalisere mange typer arki
ver. PostNord Scanning har for eksempel digitali
seret:
∙∙ Sagsarkiver
∙∙ Personalearkiver
∙∙ Tegningsarkiver
∙∙ Byggesagsarkiver
∙∙ Miljøarkiver
∙∙ Patientjournaler
∙∙ Kontrakt/aftalearkiver
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I et tæt parløb med din virksomhed går vi i dybden
med tekniske og praktiske overvejelser som:
∙∙ Indekseringsniveau. Hvilke informationer fra
dokumenterne skal være søgbare?
∙∙ Oprydning og strukturering af arkivet. Hvad
skal scannes, og hvad skal ikke?
∙∙ Hvordan skal metadata og billedfiler leveres?
Og hvordan skal de læses ind i jeres eArkiv?
∙∙ Skal metadata beriges med data fra eksterne
databaser? Skal alle dokumenter OCR-tolkes
og dermed være fritekstsøgbare?
Dokumenter i høj kvalitet
PostNord Scanning rådgiver din virksomhed om
digitaliseringsprocessen, opmåler det fysiske
arkiv og bidrager med relevante informationer for
at skabe en velbegrundet beslutningsproces og
den bedste løsning.
Digitaliseringssystemet er fleksibelt og følger
faste håndteringsprocesser i alle faser.
Alle dokumenter scannes i farve, hvor gengivelsen
er naturtro og nøjagtig. Efter digitalisering kan det
originale arkiv opbevares sikkert i en aftalt perio
de på vores fysiske dokumentlager.
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Sikre og effektive løsninger
Få en omkostningseffektiv eArkivløsning, som opfylder din virksomheds specifikke
behov og efterlever høje krav til sikkerheden.
Sikkerheden kommer først
Med PostNord Scanning eArkiv får dine medarbej
dere adgang til dokumenter døgnet rundt via jeres
eget system eller over internettet.
PostNord Scanning har udviklet eArkiv-løsnin
ger for kunder, som vægter sikkerheden meget
højt, for eksempel offentlige myndigheder, bank
og finanssektoren samt forsikringsselskaber.

Forvent øget produktivitet
PostNord Scannings eArkivløsninger giver:
∙∙ Hurtig, fleksibel og omkostningseffektiv
adgang til arkivet – døgnet rundt.
∙∙ Øget produktivitet, mens omkostninger til
administration, søgning og arkivering falder.
∙∙ Ingen udgifter til administration og drift af
servere og klienter – eller til licenser.

Brugervenligheden i fokus
PostNord Scannings eArkiv er et effektivt værktøj i
hverdagen for professionelle medarbejdere.
eArkivets grundlæggende idé er at tilbyde
brugeren en intuitiv og grafisk let og overskuelig
brugerflade. Brugeren kan hurtigt fremsøge en
sagsoversigt og åbne det digitale dokument med
et enkelt museklik.

Opbevaring af dit fysiske arkiv (tillægsservice)
PostNord Scannings Arkivscanningsløsning giver
mulighed for:
∙∙ Sikker opbevaring af dine fysiske dokumenter
før, under og efter digitaliseringen.
∙∙ Økonomisk attraktive løsninger for kort- og
langtidsopbevaring af både store og små
arkiver

Sikker

Brugervenlig

Effektiv
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✔

Fysisk arkiv
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Digitalisering kræver stor indsigt, kompetence og avancerede it-systemer. En
effektiv digitaliseringsproces forudsætter en løbende og systematisk optimering og
koordination af de involverede teknologier, systemer, processer og mennesker.
PostNord Scanning er en af markedets førende digitaliseringsvirksomheder, med
mange års erfaring indenfor både store og små digitaliseringsprojekter.
PostNord Scannings digitaliseringsløsninger giver en lang række økonomiske,
sikkerhedsmæssige og teknologiske fordele. Vi yder kompetent rådgivning om
digitaliseringsmuligheder og tager jer sikkert igennem digitaliseringsprojektets faser.
• Certificeret efter informationssikkerhedsstandarden ISO 27001
• Certificeret efter kvalitetsstyringsstandarden ISO 9001
• Sikkerhedsgodkendt af Forsvarets Efterretningstjeneste
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