
i forbindelse med delvist aktindsigt, hvor en del af teksten skal 
skjules. Sagsbehandleren skjuler teksten med standardværk-
tøjerne i Adobe Reader, konverterer teksten til et billede, og 
teksten er nu skjult for altid.

Automatisk opsplitning af tunge filer
Der er understøttelse af både hoveddokumenter og bilag, inklu-
dering af indlejrede filer i e-mails, samt mulighed for at ændre 
rækkefølgen af de valgte dokumenter.

Løsningen genererer automatisk bogmærker i det samlede PDF 
dokument, så modtageren nemt kan navigere rundt i doku-
mentet. Store PDF dokumenter kan splittes op automatisk, så 
de ikke overskrider maksimal størrelsen i e-Boks. Dermed er 
Acadre PDF Samler Web et godt værktøj, der med fordel kan 
kombineres med Acadre Digital Post.

Komprimering
Komprimering af billeder og grafik sker automatisk, så et doku-
ment med mange billeder gøres mindre i størrelse mod en lidt 
dårligere billedkvalitet.

Acadre PDF Samler Web er et modul til Acadre Webklienten. 
Der findes et tilsvarende modul til Acadre CM klienten, som 
indeholder en delmængde af den beskrevne funktionalitet. For 
yderligere information henvises til særskilt produktark.

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

Med Acadre PDF Samler Web kan du samle 
og konvertere flere forskellige dokumenter 
til ét samlet PDF dokument, der efterfølgen-
de kan journaliseres i en eksisterende eller 
ny sag. Indfri tidsbesparelsen til håndtering 
af aktindsigtssager og mellemkommunale 
underretninger.
En sagsbehandler har ofte behov for at samle flere dokumenter i 
én samlet PDF-fil, eksempelvis i forbindelse med aktindsigtssa-
ger eller høringssvar. Det er en tidskrævende proces, der kræver 
individuel håndtering af en række dokumenter. Når dokumen-
terne samles til ét spares repetitive handlinger, og den efterføl-
gende tidsbesparelse er betragtelig. 

Modulet producerer ét PDF dokument ud fra de dokumenter, 
som sagsbehandleren vælger. Dokumenterne kan være placeret 
i én eller flere sager.

Delvis sløring
PDF Samleren har en raderingsfunktionalitet, så dele af doku-
mentindholdet kan sløres eller fjernes i forbindelse med delvis 
aktindsigt. Sagsbehandleren kan i øvrigt vælge at påføre et 
vandmærke på samtlige sider f.eks. ordet ”Aktindsigt”. 

I øvrigt kan tekst konverteres til billeder, så modtageren ikke 
kan manipulere med det modtagne indhold. Det giver mening 
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