
Brugeren har desuden mulighed for at vælge en maksimum 
størrelse på PDF-filen, hvis den eksempelvis skal sendes via
e-Boks. PDF Samleren vil herefter automatisk dele den samlede
fil i flere PDF-filer, således at det valgte maksimum overholdes.
 
Figur 1-3 på bagsiden er et eksempel på en arbejdsgang med 
Acadre PDF samler CM ved en mellemkommunal underretning 
via e-mail forsendelse.

PDF samleren er yderligere et værktøj til sagsbehandling i 
forbindelse med den digitale kommunikation med borgere 
og virksomheder. Med PDF Samleren er det let at udvælge de 
relevante dokumenter på en sag og få samlet dem i én PDF-fil, 
der efterfølgende kan sendes med Digital Post til borgeren eller 
virksomheden. Herved bliver arbejdsgangen effektiviseret, og 
overskueligheden for modtageren øges.

PDF samleren bruges desuden som en vigtig del af Acadre akt- 
indsigtsmodulet samt som komponent til integrationen imellem 
Acadre og Weblager.

Forudsætninger
Acadre PDF Samler CM kræver at organisationens Acadre 
ESDH system er opdateret til Acadre 4.3 eller nyere.

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

Med Acadre PDF Samler CM er det muligt 
at samle og konvertere flere forskellige do- 
kumenter til én samlet PDF-fil, der efterføl- 
gende automatisk journaliseres på sagen. 
PDF Samleren sikrer hermed en tidsmæssig 
besparelse ved eksempelvis håndtering af 
aktindsigtssager, elektroniske forsendelser og 
mellemkommunale underretninger.
Brugere af Acadre kan ofte have behov for at samle flere doku- 
menter på en sag i én samlet PDF-fil, eksempelvis i forbindelse 
med aktindsigtssager. Dette har hidtil krævet en tidsmæssigt 
omfattende proces, hvor dokumenterne enkeltvis og manuelt 
konverteres til PDF-filer. Hvis disse efterfølgende skal videre- 
sendes kræver det igen en enkeltvis behandling af hver PDF-fil.

Formpipe har i samarbejde med et par kommuner udviklet PDF 
Samleren for at lette den manuelle og tidskrævende proces. Ved 
hjælp af PDF Samleren kan en del af processen automatiseres, 
og dermed effektiviseres arbejdsgangen.

Med PDF Samleren kan brugeren via få klik udvælge de relevan- 
te dokumenter på en sag samt bestemme rækkefølgen på disse. 
Herefter konverteres dokumenterne til en samlet PDF-fil, der 
automatisk bliver journaliseret på sagen som et låst dokument. 
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Figur 3
Generér automatisk konvertering og samling af 
dokumenter, journaliser på sag og videresend 
dokumenter i samlet PDF-dokument.

Figur 2
Klik på knappen “PDF-Samler”, ud-
vælg relevante dokumenter, bestem 
dokumentrækkefølge og filstørrelse.

Figur 1
Sagen er oprettet i forvejen, og in-
deholder forskellige typer af doku-
menter.


