
Integrationen
Integrationen afhenter blanketter fra EG-NemJournalise-
ringsplatformen løbende, hvorefter den automatisk opretter 
en sag med tilhørende dokumenter i Acadre. I de tilfælde det 
understøttes af EG NemJournalisering, giver integrationen også 
mulighed for at brugeren, fra en sag i Acadre, kan aktivere EG 
NemJournaliseringssiden fra en knap. Knappen åbner et brow-
servindue med overblik over sager for borgeren eller aktiverer 
en sagsoprettelsesproces i EG NemJournalisering.

Fordele i flerfold
De ressource- og kvalitetsmæssige gevinster ved integrationen 
opnås på følgende fem parametre: 

 - Markante besparelser  
Løsningens automatiserede processer og det høje niveau af 
udvekslede metadata samt fraværet af skift mellem systemer 
sikrer store besparelser. 

 - Personlig service 
Den automatiske forhåndsudfyldning af blanketter med f.eks. 
stamdata giver en personlig betjening af den enkelte borger.

 - Enkelt styring 
I relation til input management gør konfigurationsmulig-
hederne det let at styre de metadata, der oprettes i Acadre. 
Konfigurationen er fleksibel, og kan løbende justeres. 

 - Høj datakvalitet 
Automatiseringen af informationsudvekslingen mellem syste-
merne giver en høj datakvalitet, ligesom ensartetheden sikres i 
de oprettede data i Acadre.

Presset på de kommunale budgetter er kom-
met for at blive, og at slække på servicen til 
borgerne, er ikke en mulighed. For at skabe 
størst værdi for pengene, introducerer Form-
pipe nu en integration mellem Acadre og 
EGs blanketløsninger, så sagsbehandlernes 
tid bliver brugt på sagsbehandling og ikke 
processtyring.
Platformintegrationen imellem Acadre og EGs blanketløsninger 
giver store tidsmæssige besparelser på overførsel af data, sam-
tidig med at den automatiske overførsel af data øger datakvali-
teten. 

Den største fordel ved integrationen er, at informationen fra 
alle EGs blanketter indføjes i Acadre med én enkelt integration, 
uanset om det er tale om OIB Blanketter, NetForvaltning eller 
Mediconnect.

Integrationen, der benytter Formpipes Integrationsplatform, 
spiller sammen med EGs NemJournalisering, og gør det dermed 
let at udnytte standardinformationer på tværs af de forskellige 
blanketter til at lave meget præcise indplaceringer i Acadre. 
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 - Præcis indplacering 
Indplaceringen af alle informationer er med den rette konfi-
guationspakke præcis, da både borgeren og emnet er kendte. 
Dette bidrager til øget datakvalitet og besparelser på manuel 
håndtering.

Tekniske forudsætninger
Integrationen virker fra Acadre version 4.3 og frem, og benytter 
ud over Acadre samt Integrationsplatformen også EGs blanket-
løsninger.

Der er ikke yderligere hardwarekrav end de eksisterende til 
Acadre og Integrationsplatformen.  

Hvis du vil høre mere om integrationen mellem 
Acadre og EGs blanketløsninger, kan du kontak-
te os på +45 33 25 65 55 eller  
info.dk@formpipe.com.
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Figur 2: Løsningen samler EG’s blanketløsninger i én integration, og flytter ressourcer 
fra dokumenthåndtering til sagsbehandling.  

Figur 1: Gennem integrationen høster man 
effektiviseringsgevinster på fem parametre.


