


 Startet i 1997  

 Hovedkontor Bergen (Straume) 

”Distriktskontor” – Oslo  

 108 ansatte 

 Et av vestlandets største utviklingshus 

 Eid av de ansatte 

 Utvikler all programvare selv  

 Fokus på å levere hyllevare 

 Har levert dokumenthåndteringsløsninger til 
1/3 av norske kommuner  

 Har levert dokumenthåndteringsløsing til samtlige 
departementer i Norge (minus forsvarsdep.) 

Har 3 forretningsområder  

     Kort om ACOS 



Våre 3 forretningsområder 



Produktene 

Portal  

Dokumenthåndtering 
Levekår - Fagsystem 

Portal og selvbetjeningsløsninger Konsulenttjenester og rådgivning 



  Arkivering av SMS 



Utfordring 
Utfordring A: 
«Ni av ti ordførere journalfører ikke sms»  
Kilde: Kommunal rapport 

 
Utfordring B:  
Arkivforskrifta §2-6:  
I journalen skal ein registrere alle inngåande og utgåande dokument som 
etter offentleglova § 4 må reknast som saksdokument for organet, 
dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som 
dokumentasjon.  

 
Utfordring C: 
Forståelsen av formelle vs uformelle kanaler i saksbehandling og 
organisasjonens valg av hvilke som er akseptale for formelle 
saksbehandling 
 
Utfordring D:  
Forventing om å kunne arkivere «alt» fra hvor som helst 
 
 



  Alternative løsninger 
1. Standard melding/organisasjonsrutiner 
Få bukt med SMS som formell kommunikasjonsform. «Hei og takk for din 
henvendelse. Siden dette er en formell henvendelse til kommunen kan den ikke 
besvares via SMS. Send derfor en e-post til post@kommunen.no og vi vil behandle din 
forespørsel».  

 
2. Print screen og e-post til deg selv 
Enkel løsning for å arkivere en hel diskusjonsjonsforum tråd. Enkel og kan tas i bruk 
umiddelbart. 

 
3. SMS «plugg inn» fra teleopratør – drag and drop 
Finnes løsninger på markedet som er billig og enkel. Svakhetene er at du ikke får med 
hele «tråden», får ikke med mye metadata (kun nummer) og fanger ikke opp SMS på 
«lukket nett». 

 
4. Kopi av SMS til arkivet  
Organisasjonen kan sette opp løsning med teleleveranør der kopi av alle SMS går til 
arkivet. Utvikle auto arkiver tjeneste basert på dette. Krever at de ansatte er klar over 
at sms leses av arkivet og at det informeres til de man kommuniserer med. 
 

5. Arkiver fra mobil  
Vil kreve en arkiver tjeneste tilgjengelig på en rekke mobile plattformer. Er en kostbar 
løsning og vil også kreve eksponering av arkivtjenester på nett (sikkerhetsrisiko) – 
f.eks. søk etter sak den skal arkiveres i, fanger heller ikke «lukkede nett». 
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  Hvordan håndtere SMS? 

«Hei og takk for din henvendelse. Siden dette er 
en formell henvendelse til kommunen kan den 
ikke besvares via SMS. Send derfor en e-post til 
post@kommunen.no og vi vil behandle din 
forespørsel».  

Alternativ 1:  
Brukeropplæring og 
forståelse for formelle vs 
uformelle kanaler 
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  Hvordan håndtere SMS? 

Alternativ 2:  
Printscreen, e-post og 
arkiver 



Trykk print 
screen 

funksjonen på 
smart telefon 

 
Lagres som bilde 

 



Send bilde 
som e-post 

 



Arkiver e-post med SMS dialog via «drag and drop»  
til riktig sak/opprett ny sak/søk etter sak 



 

Arkiver e-post via opprett ny sak, søk etter sak eller mine siste saker 
  



E-posten er arkivert 
  



  Hvordan håndtere SMS? 

Alternativ 3:  
Plugg inn fra teleleverandørene 



Arkiver sms meldinger fra NetCom Pluss tjenesten via drag and drop 
  



  Svakheter med SMS tjenesten 

1. Mangelfull metadata (avsender) 
2. Ikke full «tråd» 



  Andre utfordringer 



iMessage og andre «lukkede» nett 

 Går «utenom» teleoppratørene 

 Går på «lukket nett» 

 Arkivere ved – printscreen – 
epost 

 Blir ikke fanget opp av SMS 
tjenestene til teleoppratørene 



 Hva med de andre uformelle kanalene? 
Lync 

MSN 

Google + 

Facebook chat 

Yahooo chat 

+ noen 100 til 

Skype chat 



 Skal arkivet være over alt med «arkiver» knappen? 

Lync 
MSN 

Google + 
Facebook 
chat 

Yahooo chat 

Skal saksbehandlere/folkevalgte/ansatte få lov å 
bruke alle typer kanaler i sin kommunikasjon? 
Skal det skal være arkivet sin rolle å tilrettelegge 
for enklest mulig arkivering der saksbehandlerne 
velger å kommunisere? 
 
Eller skal organisasjonen og arkivet tydelig 
kommunisere hva de formelle kanalene er, 
bevisstgjøre rundt bruk av kanaler og påse at 
saksbehandler/folkevalgte/ansatte bruker riktige 
kanaler til riktig dype dialog? 



 Funksjonalitets ønsker og konsekvenser 

Alternativer:  
 
«Send til arkivet knapp»  
Gir ekstra arbeid for arkivet som må søke frem riktig sak og arkivere.  

 
«Arkiver selv knapp – ny sak» 
Oppretter ny sak men en generell tjeneste mot arkivet tilgjengelig via 
nett. Vil kreve etterarbeid av saksbehandler for å knytte sammen ny 
sak til riktig sak.  

 
«Søk frem riktig sak og arkiver knapp» 
Krever at arkivet har eksponert arkivtjenester og store deler av 
metadata fra arkivet på nett. Krever også brukeridentifisering for å 
kunne søke frem de sakene saksbehandler har tilgang til. En 
eksponering av arkivet kan utgjøre et sikkerhetshull. Videre vil 
identifisering og «pålogging» kunne bety en ny barriere som gjør at 
funksjonen ikke blir bruk. Mer tungvidt enn «printscreen, e-post og 
arkiver?» 

Arkiver SMS 


