
 - Formpipe danner en arkiveringsversion ud fra en udstedt 
afleveringsbestemmelse, inkl. udarbejdelse af datastruktur og 
teknisk dokumentation.

 - Formpipe afleverer arkivversionen, og får den godkendt.

Det centrale i ovenstående proces er, at I kun deltager i den 
første del af projektet. Resten klarer vi. Når vi har afdækket 
jeres behov, og I har givet adgang til datamængden, der skal 
arkiveres, klarer vi det tidskrævende og ofte besværlige arbejde 
herefter.

Vi sikrer desuden koordinering og projektstyring af det samlede 
projekt, lige fra det indledende møde og foranalysen til dataud-
træk, konvertering, dannelse og kvalitetssikring af arkivver-
sionen samt den endelige aflevering og godkendelsen heraf fra 
Statens Arkiver. Undervejs har vi løbende fokus på, at forløbet 
foregår med mindst mulig involvering af jeres medarbejdere.

Solid erfaring med afleveringsopgaver
Formpipe har stor erfaring med aflevering til Statens Arkiver 
for både kommuner, regioner og styrelser. Vores løsning er 
gennemprøvet, sikker og effektiv. 

Vi håndterer i dag afleveringen til Statens Arkiver for en lang 
række organisationer, hvoraf en stor del bruger vores markeds-
ledende ESDH-system Acadre. Men også på SBSYS’s rammeaf-
tale er Formpipe at finde med netop denne løsning.

Vi hjælper med arkivering af data fra alle ESDH-systemer samt 
tilskuds- og generelle administrationssystemer.

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

Formpipe sikrer din organisation en effek-
tiv og juridisk holdbar arkiveringsproces til 
Statens Arkiver. Vores afleveringsløsning er 
agil og gennemprøvet, og hjælper din orga-
nisation med at løfte den lovbundne opgave 
med aflevering af sager og dokumenter til 
offentligt arkiv.
For de fleste offentlige og private organisationer er det lovplig-
tigt at aflevere bevaringsværdig data til Statens Arkiver eller et 
andet offentligt arkiv.

At få samlet og konverteret store datamængder til korrekte og 
gældende arkiveringsversioner, skabe sammenhæng og overblik 
over datamængden og ikke mindst få afleveringen godkendt, er 
ofte en både besværlig og tidskrævende opgave.

Overlad opgaven til os, så minimerer vi arbejdsbyrden betrag-
teligt for organisationens interne ressourcer og frigiver tid til 
andre opgaver. Vores arkiveringsløsning er gennemprøvet og 
sikrer, at jeres data bliver afleveret til tiden, i en gennemskuelig 
struktur og overholder alle gældende lovkrav.

Minimal arbejdsbyrde for din organisation
Afleveringsprojektet består grundlæggende af fire dele:

 - Organisationen giver adgang til den datamængde, der skal 
arkiveres, efter indledende møde og foranalyse.

 - Formpipe konverterer alle filer til godkendt TIFF-format.

Enkel og effektiv aflevering til Statens Arkiver

”Minimer arbejdsbyrden 
internt, når I skal aflevere

til Statens Arkiver”
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