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Forretningsmæssig funktionalitet
Aktindsigtsmodulet tilbyder en række funktioner, der sikrer overførsel af sagsakter til aktindsigtssager og
gensidige referencer og dokumentation for det udsøgte og udleverede.
Modulet understøtter bl.a. tema-aktindsigter (igennem søgning) og håndtering af aktindsigt i en konkret
sag.
Aktindsigter håndteres som selvstændige sager og oprettes som sådanne. Derved haves et klart og
entydigt register over alle aktindsigtsanmodninger og de samlinger af materiale, som er blevet udarbejdet
historisk, og som kan anvendes som udgangspunkt for behandling af nye anmodninger.
Såfremt der kommer anmodninger, som minder om tidligere udleveret materiale, kan der spares tid, hvis
der forespørges om aktindsigt flere gange på samme sag.
Er der personfølsomme oplysninger som CPR-nummer eller lign., som ikke må udleveres, skal de
genererede PDF’er eller det originale materiale maskeres herfor, inden udlevering ved behandling i en
PDF-editor (Kundens standard), som kan overskrive de dannede PDF’er i løsningen. Det tilgængelige
materiale kan påtrykkes en status og grupperes herefter for derved at sikre, at alt materiale er behandlet.
Når materialet er behandlet, dannes der et samlet følgebrev med henvisning til de dokumenter, der skal
udleveres samt en liste over de dokumenter, der ikke udleveres. Herefter dannes en samlet PDF med alle
dokumenterne som bilag.
Teknologisk opbygning og indhold
Tillægsmodulet udvider funktionaliteten af grundmodulet og afvikles på den samme infrastruktur som
grundmodulet og SharePoint. Forudsætter ikke yderligere krav til infrastrukturen.
Kunden har ret til selv at stå for den løbende vedligeholdelse og opdatering af løsningen, eller Kunden kan
tilkøbe basisvedligeholdelsesydelsen hertil.
Mulighed for udbygning
Der er rig mulighed for at konfigurere modulet (herunder via rettigheder, opsættelse af
følgebrevsskabelon med indekstabel og separatorsider, søgning m.v.). Netcompany bistår gerne med
assistance og videreudvikling udfra Kundens behov, f.eks. med brug af OneDrive for Business, FTP eller lign.
til filudveksling mv. Modulet kan udvides/kombineres med tillægsmodulet for preview hvor der i preview
tillægsmodulet kan indlægges maskeringsfunktioner som kan gå efter regulære udtryk eller andre
tekstfraser som defineres i samarbejde med kunden.
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