
hed, og at en fremtidssikring af organisationen kræver et aktivt 
fokus på at sikre orden i de store og voksende datamængder.
Et kontinuerligt fokus på organisationens datakvalitet giver 
tryghed og ro i maven, når data skal behandles automatisk, 
deles og distribueres mellem kollegaer, kunder, borgere og 
virksomheder.

Proaktiv kvalitetssikring
Adoxa er et værktøj, der proaktivt identificerer, afhjælper og 
sikrer orden i data på tværs af alle organisationens it-systemer 
og databaser; kort sagt kan værktøjet kobles på alle de systemer, 
I opbevarer data i. Det kan være i mailsystemet, på fildrev, i 
ESDH-systemet, økonomisystemet, OneDrive etc.

At sikre høj datakvalitet er en udfordring for 
de fleste organisationer. Korrekt opbevaring, 
håndtering og distribution af persondata bli-
ver i højere og højere grad en central del af 
organisationens arbejde med både datakva-
litet og datasikkerhed. Adoxa by Formpipe 
er din digitale højre hånd i arbejdet med 
nemt og proaktivt at sikre en professionel 
håndtering af data.
Forkert håndtering af data, kan hurtigt betyde, at lovgivningen 
bliver brudt – det kan være, hvis et CPR-nummer ved en fejl bli-
ver vedhæftet i en mail, gemt på et forkert fildrev, journaliseret 
på et forkert sagsnummer eller blot ikke slettet i tide. Med EU 
Persondataforordningen kan det komme til at koste organisati-
oner dyrt.

Datakvalitet giver tryghed
Arbejdsgange automatiseres i stigende grad, og særligt her 
bliver det nødvendigt at have meget præcist indblik i kvaliteten 
af sine data. Det handler ikke kun om at slippe for bøderne, der 
kan følge af en dårlig datakvalitet. Det handler om at erkende, 
at data efterhånden er den mest værdifulde valuta i en virksom-
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”Skab sikkerhed 
omkring data - 
gør det nemt at 
gøre det rigtige”

”Adoxa har givet os en helt ny bevi-
dsthed om, hvordan vi skal håndtere 
data, og en enorm indsigt i vores 
generelle journaliseringspraksis. Det 
er et genialt system. Intet mindre.” 

Sanne Nielsen, Hvidovre Kommune



Effektiv hjælp-til-selvhjælp
Løsningen scanner kontinuerligt de udvalgte datakilder på bag-
grund af en række fastsatte regler, som let tilpasses og udvides 
løbende af organisationen selv, så de hele tiden matcher organi-
sationens behov, fokusområder og den gældende lovgivning.

Dernæst sikrer værktøjet enkel og handlingsanvisende hjælp-
til-selvhjælp til medarbejderen i arbejdet med at opretholde 
datakvaliteten og forebygge sikkerhedsbrud. Helt konkret 
finder Adoxa filer, dokumenter, mails etc. der ikke lever op til 
de fastsatte krav og præsenterer dem i et overskueligt dashbo-
ard-format. 

Dashboardet er udformet i et brugervenligt og enkelt design, 
hvor funktionerne er lette at gå til. Med få klik kan den enkelte 
medarbejder således optimere sin egen datakvalitet og vil på 
meget kort tid få en helt ny bevidsthed om sin praksis for data-
håndtering.

Løbende overblik til ledelsen
Adoxa tilbyder samtidig ledelsen et generelt overblik over or-
ganisationens samlede datakvalitet, så det er muligt at tilpasse 
datakvalitetsarbejdet til de konkrete behov og måle på organisa-
tionens datakvalitet på en helt ny måde.

Tæt udviklingssamarbejde med og mellem kun-
derne 
Vi fremtidssikrer Adoxa ved at udvikle værktøjet i tæt samarbej-
de med vores kunder. Udviklingssamarbejdet er prioriteret højt, 
fordi vi er overbeviste om, at vi i fællesskab skaber det stærkeste 
produkt og den bedste hverdag for vores kunder – vi kan se, at 
det virker. Vi lytter til vores kunder, og udvikler snitflader til 
nye kildesystemer i den rækkefølge, som vores kunder efter-
spørger dem. 

Dertil har vi allerede siden produktets spæde start, inviteret 
kunderne til at indgå i samarbejde og hjælpe hinanden med 
gode idéer, der kan udvikle arbejdet med datakvalitet i organi-
sationerne. 

Vores kunder bliver inviteret ind i et online Adoxa Forum, hvor 
de kan dele erfaringer med andre kunder. På samme måde kan 
de dele deres konkrete regler i systemet direkte med andre, 
og kunderne får glæde af andres erfaring med værktøjet. Det 
mener vi er en stærk måde at udvikle løsningen på.

Formpipe - Førende leverandør af fleksible 
ECM-løsninger
Formpipe har over 20 års erfaring med at levere it-systemer, 
der automatiserer, digitaliserer og effektiviserer arbejdsgange 
i offentlige og private organisationer. Formpipes systemer er 
kendetegnet ved høj brugervenlighed og udpræget fleksibilitet i 
både kerneløsninger og tilhørende moduler. Det giver smidige 
produkter, der løbende følger med tiden og med ændrede krav 
fra omverdenen. 

Formpipe Software A/S er ejet af svenske Formpipe Software 
AB, som har været børsnoteret i Stockholm siden 2005. 
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7 stærke grunde til at vælge  
Adoxa by Formpipe

Proaktiv optimering af datakvali-
teten på tværs af alle it-systemer

Effektiv og enkel mulighed for at leve 
op til EU Persondataforordningen

Fremtidssikret og konfigurerbart 
værktøj, som let tilpasses organisa-
tionens behov

Effektiv hjælp-til-selvhjælp for me-
darbejderen

Samlet ledelsesoverblik over organi-
sationens datakvalitet

Brugerdrevet udviklingssamarbejde 
med og mellem kunder

Stor fleksibilitet og let tilpasning til 
organisationen
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Vil du vide mere?
+45 33 25 65 55
salg.dk@formpipe.com


