
Sikker Digital Post og Public 360 
Norsk Arkivråd 



Et ledende skandinavisk programvarehus  

350 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, 

Stockholm, København og Bangalore 

Mer enn 29 års erfaring med programvare for 

dokumenthåndtering og saksbehandling   

Representeres i 12 land 

Mer enn 600 kunder og salget av våre hovedprodukter 

360º og ProArc økte med 32 % i 2010 



• Public 360º: Sak- og arkivsystem for offentlig virksomhet.  

• Business 360º: Dokument- og informasjonshåndtering for private selskaper. 

• ProArc: Løsning for dokumentkontroll, prosjektplanlegging og 

overlevering av dokumentasjon ved bygging, drift og operasjon av 

tekniske anlegg. 

• DocuLive: Saksbehandlings- og arkivsystem for offentlige virksomheter 

som fortsatt  brukes av nærmere 100 kunder i Skandinavia 

Våre produkter 



PROSJEKT 

DOKUMENT 

EIENDOM 
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KONTAKT SAK 

Informasjonshåndtering i kjente brukergrensesnitt 
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Fremtidsbildet: Den elektroniske «sirkelen» 

Sjekk av grunnlag. 

Trenger vi mer data? 



Kontakt merkes med preferert kanal 



 

Oversikt over kontakt inne i 360° med kanal  



Ekspedering rett fra Outlook 



Ekspedering fra Webklient 



Ekspedering fra webklient 



Prosessen 

SDP 



Oversikt over mottakere og kanaler 



• Ny modul eller «bare» en knapp ekstra. Kun en enkel  briefing på 

hvordan deres løsning vil se ut. 

 

Svar:  

• Et nytt adapter til vår standard 360 Ekspedisjonsmodul – på linje med de vi allerede 

har mot Digipost og SvarUt 

• Brukerne vil ha samme grensesnitt som før (Ekspedisjonsmodulen) – men får en ny 

kanal å sende til 

Hvordan løser dere dette praktisk? Hva 

trenger vi av tilleggsprogram? 



Svar:  

• Vi regner med lansering første kvartal 2015 

Når kommer ferdig løsning? 



Svar:  

• Standard pris på nytt adapter basert på antall brukere 

Hva koster dette for oss? 



Svar:  

• Vi følger de krav som forsendelseskanalene støtter. I utgangspunktet PDF/A 

Format på forsendelsene? 



Svar:  

• Ja vi konverterer til PDF/A dersom dette er formatet man ønsker å sende. Om 

konverteringen skulle gå feil vil man få melding om dette 

Vil alt bli konvertert til PDF/A? 



Svar:  

• Vi kan sende alle typer dokumenter 

Endringen gjelder kun vedtak – hva med 

annen korrespondanse? 



• Eventuelt er det forskjell på Noark-4 og Noark-5? 

 

Svar:  

• Vi forholder oss til NOARK5 løsningen vår – NOARK 4 er ikke aktuelt for oss lenger 

Er det noen utfordringer i forhold til 

Noark-standarden? 



Svar:  

• Dersom fagsystemet sender dokumenter via 360 kan de ekspederes ut fra 360 

deretter 

Hva med forsendelser fra fagsystem? 



Svar:  

• Avsender kommer automatisk utfra informasjon i Public 360° (virksomhet og 

avdeling evt).  

• Mottaker hentes fra journalpostregistreringen som igjen vil kunne hente adresser etc 

fra Public 360° sitt kontaktregister.  

• Før sending til Sikker Digital Post vil vi sjekke om personen evt har reservert seg 

Hvordan identifiserer vi avsender og 

hvordan vite at vi har riktig mottaker? 



Svar:  

• Det kan vi ikke ta ansvar for – men SDP forutsetter at man sender via personnummer 

som er entydig.  

Hva om man sender til feil person? 



Svar:  

• Vi sender og får beskjed om at sendingen er mottatt av meldingsformidleren 

Kvittering for forsendelse og mottak – slutt 

på Rekommanderte sendinger? 



• er det bare å bytte ut personnummer med foretaksnummer - er 

bedriftene klar for dette? 

 

Svar:  

• Sikker Digital Post støtter i første versjon bare personer. Skal man sende til bedrifter 

så må man benytte andre kanaler som f.eks SvarUT og Digipost direkte – som støtter 

mer enn personer.  

Næringslivet som mottakere 
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