
Devoteams uafhængige ESDH-analyse peger på et stort uudnyt-
tet potentiale:

 - ESDH-systemet benyttes kun af 53% af de medarbejdere/lede-
re, som burde anvende det.

 - Kommunerne ved reelt ikke, hvor gevinsterne skal høstes, og 
færre end 20% etablerer en rolle til at sikre gevinster.

Processen er overskuelig
Acadre ServiceTjek har hjulpet mange kommuner til at indfri 
deres potentiale. Resultaterne er ikke til at tage fejl af: 

 - Tilfredsheden med systemanvendelsen er steget med 8% point. 
 - Roller og strategier for bedre udnyttelse af Acadre er etableret.
 - Det fulde potentiale er kendt, og det er klart, hvad der venter, 
når den fulde udnyttelse realiseres.

At sende Acadre til service er et overkommeligt og håndgribeligt 
projekt i tre trin. Først gennemføres analysefasen inkl. dataana-
lyser, brugeranalyser og gennemgang af moduler i et koncen-
treret forløb på nogle få uger. Parallelt interviewes få udvalgte 
medarbejdere og ledere. Digitale genveje, der optimerer brugen 
af Acadre er sat i fokus, heriblandt øget brug af autoprofiler, 
låsning af originale dokumenter og journalisering af post.

Til slut leverer vi et realiserbart forslag til, hvordan kommunen 
bedst muligt udnytter sit gevinstpotentiale, samt et forslag til 
prioritering af forbedringer. 

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

Acadre ServiceTjek er et optimeringsred-
skab, som giver et unikt grundlag for at 
realisere store gevinster, og udnytte poten-
tialerne i Acadre fuldt ud.
De senere års fald i antal ansatte i kommunerne betyder, at 
presset på de tilbageværende medarbejdere øges. En væsentlig 
håndsrækning til denne udfordring findes ved at skærpe udnyt-
telsen af de fordele, der allerede findes i Acadre.

Kortlægning af realiserbare gevinster

Hos Formpipe er vi optaget af, at kommunerne får størst mulig 
værdi ud af Acadre. Dog kan det være vanskeligt at overskue de 
mange muligheder, som Acadre rummer, og endnu vanskeligere 
at få udnyttet det fulde potentiale. 

Derfor introducerer vi Acadre ServiceTjek, der giver et perfekt 
afsæt for effektiv brug af Acadre. Acadre ServiceTjek baserer sig 
på analyser, der præcist fortæller, hvor gevinsterne kan høstes, 
hvem der får et udbytte, og hvordan det bedst realiseres.

Brug Acadre optimalt

Her er syv gode grunde til at bruge Acadre optimalt:

1. Tidsforbruget til sags- og dokumentoprettelse reduceres. 
2. Færre udgifter til aflevering til Statens Arkiv. 
3. Styr på flow, frister og fordelinger. 
4. Overblik over verserende og afsluttede sager. 
5. Pålidelige og korrekte data. 
6. Korrekt beslutningsgrundlag og dokumentation. 
7. Overholdelse af loven.

Får I nok ud af Acadre?
ESDH er blandt de kommunale it-løsninger, der benyttes af flest 
medarbejdere og ledere, men samtidig får området sjældent 
tilstrækkelig opmærksomhed, når det gælder effektivisering og 
gevinstrealisering. 

Kør Acadre til service!
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