
dokument i PDF-format med en samlet oversigt over hvilke do-
kumenter og notater, der er omhandlet af aktindsigt, og hvilke 
der er undtaget fra aktindsigt.

Søg og markér sager til aktindsigt
I forbindelse med anmodning om aktindsigt kan brugeren vælge 
at lave en normal sagssøgning og markere én eller flere sager. 
Herefter er det muligt at højreklikke og vælge menupunktet 
”Giv aktindsigt”. Aktindsigtsguiden popper op, og brugeren kan 
nu afkrydse de dokumenter og notater, der skal gives indsigt i.

Brugervenlighed
Acadre Aktindsigt er et brugervenligt modul, som Acadre- 
brugeren hurtigt vil blive i stand til at udnytte optimalt. Alt 
foregår automatisk. Det eneste brugeren skal tage stilling til er, 
hvilke dokumenter og notater der skal gives indsigt i. Acadre 
Aktindsigt vil således gøre det betydeligt nemmere at behandle 
en anmodning om aktindsigt, og dermed frigøre ressourcer hos 
den enkelte sagsbehandler.

Forudsætninger
Acadre Aktindsigtsmodulet kræver, at organisationens Acadre 
ESDH-system er opdateret til Acadre 4.1 eller nyere.

Hvis du vil høre mere om Acadre Aktindsigt, kan 
du kontakte os på +45 33 25 65 55 eller  
info.dk@formpipe.com.

Med Acadre Aktindsigt modulet bliver det 
betydeligt nemmere for sagsbehandleren at 
behandle en anmodning om aktindsigt i én 
eller flere sager. Modulet fjerner de mange 
administrative timer, der tidligere blev brugt 
i forbindelse med anmodninger om aktind-
sigt. Samtidig sikrer modulet også en højere 
kvalitet i hele arbejdsgangen.
Acadre Aktindsigt gør det nemt for sagsbehandleren at fremstil-
le en aktindsigtssag med tilhørende dokumenter, notater, parter 
og oversigter ud fra en eller flere sager i Acadre. Aktindsigts-
sagen genereres automatisk som en ny sag. De dokumenter, 
der gives indsigt i, journaliseres automatisk i aktindsigtssagen, 
samtidig med at de konverteres til PDF.  

Med Acadre Aktindsigt har sagsbehandleren to hurtige mulig-
heder, hvormed der kan gives aktindsigt:

 - Aktindsigtsknappen på sagsprofilen.
 - Søgning på sager og efterfølgende markering af én eller flere 
sager til aktindsigt.

Begge muligheder giver adgang til aktindsigtsguiden.

Aktindsigtsguiden
Ved hjælp af aktindsigtsguiden kan sagsbehandleren marke-
re hvilke dokumenter og notater, der skal gives aktindsigt i, 
hvorefter de automatisk konverteres til PDF og journaliseres 
i aktindsigtssagen. Derudover genereres der automatisk et 

Acadre Aktindsigt

”Håndter anmodninger
om aktindsigt nemt 

og effektivt”

Acadre
by Formpipe


