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1.0 Overordnet beskrivelse 

Med Acadre Aktindsigt modulet bliver det betydeligt nemmere for sagsbehandleren at be-

handle en anmodning om aktindsigt i én eller flere sager. Modulet fjerner de mange admini-

strative timer, der tidligere blev brugt i forbindelse med anmodninger om aktindsigt samti-

dig med, at det også sikrer en højere kvalitet i hele arbejdsgangen. 

Acadre Aktindsigt gør det nemt for sagsbehandleren at fremstille en aktindsigtssag med tilhø-

rende dokumenter, notater, parter og oversigter ud fra en eller flere sager i Acadre. Aktind-

sigtssagen genereres automatisk som en ny sag, og de dokumenter, der gives indsigt i, journa-

liseres automatisk i aktindsigtssagen, samtidig med at de konverteres til PDF. 

Med Acadre Aktindsigt har sagsbehandleren to hurtige muligheder, hvormed der kan gives 

aktindsigt: 

1. Aktindsigtsknappen på sags profilen. 

2. Søgning på sager og efterfølgende markering af én eller flere sager til aktindsigt. 

Begge muligheder giver adgang til aktindsigtsguiden. 
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2.0 Opbygning 

Når aktindsigtsmodulet er sat op, vil følgende fremgå i Acadre: 

 

Figur 1 – Aktindsigtsknappen på sags profilen  

Figur 2 - Søgning på sager og efterfølgende markering af én eller flere sager – højre-klik på en af sagsræk-

kerne og vælg ”Giv aktindsigt”. 
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2.1  Aktindsigtsguiden 

Vælges det at give Agtindsigt på én eller flere sager, kan brugeren ved hjælp af aktindsigts-

guiden markere, om agtindsigten skal genereres som ny sag eller tilknyttes til en eksisterende. 

Hvilke dokumenter, notater og bilag man ønsker at tilføje fra den givende sag(er) samt sags-

part. 
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2.2  PDF & Status 

Når der klikkes på ”Udfør”, skal brugeren tage stilling til, om de valgte dokumenter, bilag og 

notater skal PDF’es. Vælges PDF’ning vil de valgte dokumenter blive PDF’et og lagt på aktind-

sigtssagen. 

 

Når aktindsigten er givet (sagen oprettet), præsenteres brugeren for nedenstående status. 

  

Hernæst kan brugeren gå til aktindsigtssagen eller acceptere status og forblive i det oprinde-

lige skærmbillede. 
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