ida infront är den bästa leverantören när ärendehantering och säkert informationsutbyte är avgörande
för din verksamhet. Vår spetskompetens och etablerade metoder ger dig rätt stöd i rätt tid för att kunna
leva upp till dina åtaganden nu och i framtiden. Det handlar om enkelhet och trygghet. Idag möter vi
informationstekniken i alla delar av vardagen, och överallt finns krav på användarvänlighet och säkerhet.
Men i IT-branschen går utvecklingen snabbt framåt, och nya system och produkter avlöser ständigt
varandra. Här ligger ida infronts specialitet, att skapa lönsamma, innovativa lösningar som samtidigt kan
integreras med befintliga system, och att alltid fokusera på användarens upplevelse. Och vi vet att vårt
arbete inte är klart förrän våra kunder kan leva upp till sina åtaganden.

ida infront har mer än 25 års erfarenhet inom informationsteknik. Vi är ett svenskt företag, och startade
vår verksamhet 1984. Genom åren har vi hjälpt en mängd kunder att bygga och använda sina IT-system på
ett effektivt och lönsamt sätt. Vi använder vår iipax som är en standardprodukt med avancerade funktioner
för informationshantering. Den är mycket flexibel och kan alltid anpassas för att på bästa sätt integreras i,
och förbättra varje kunds individuella verksamhet. Idag är ida infront ett dotterbolag till IT-koncernen
Addnode med ca 600 anställda, största delen av personalen är högt kvalificerade tekniker. Det ger oss
spetskompetensen att hjälpa de flesta typer av kunder till en effektivare informationshantering.

iipax archive

iipax permission

I och med allt större mängder elektronisk
information, ökar vikten av att kunna arkivera det
elektroniska materialet. iipax archive är
konstruerat för stora, väl strukturerade och
återsökbara arkiv. Genom sitt stöd att anpassa sig
till verksamheten och verksamhetssystemen är
iipax archive en pålitlig partner i transformeringen
mot en fullständigt elektronisk
informationshantering.

Med iipax permission får du ett processorienterat
verktyg för att stödja de processer som är unika för
just din organisation eller din verksamhet, d v s dina
kärnprocesser. I iipax permission har vi samlat de
funktionella grundstenarna för alla dessa
applikationer, dokumenthantering, processtöd,
registervård och ärendehantering. Allt detta
integrerat och integrerbart med din befintliga ITinfrastruktur.

iipax communication

iipax receiver

Du vill säkert flytta information över internet. Det
är viktigt att informationen kommer från rätt
avsändare och att den inte förvanskas på vägen.
Kanske behöver du även digitala signaturer. Då
väljer du säkert iipax communication.

Med iipax receiver kan man på ett mycket enkelt
och snabbt sätt tillhandahålla webbtjänster som
kräver att kunden identifierar sig. Genom att iipax
receiver placeras mellan webbplats och
verksamhetssystem behöver varken webbplatsen
eller verksamhetssystemen påverkas nämnvärt.
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Exempel på funktioner i iipax archive 5

I och med allt större mängder elektronisk
information, ökar vikten av att kunna arkivera den
i elektronisk form. iipax archive är konstruerat för
stora, väl strukturerade och återsökbara arkiv.
Genom sitt stöd att anpassa sig till verksamheten
och verksamhetssystemen är iipax archive en
pålitlig partner i transformeringen mot en
fullständigt elektronisk informationshantering.

- Flexibel arkivstruktur, stöder verksamhetsbaserad
arkivredovisning (RA-FS 2008:4)

iipax archive är baserat på OAIS-modellen, ISO
14721:2003, en internationell standard som
ursprungligen togs fram av NASA för hantering av
värdefull information. Detta, tillsammans med
stöd för de krav som ställs på bevarande,
tillgänglighet och spårbarhet beträffande viktig
information, gör iipax archive till det mest
kompetenta e-arkivet.
iipax archive är e-arkivet som hanterar information
från iipax produkter likaväl som information från
andra system. Ärenden, handlingar, fakturor, avtal
och databaser kan hanteras på samma sätt.
Motivet att införa e-arkiv behöver inte bara vara
att uppfylla de legala kraven på bevarande av
information. Det finns andra behov som ett e-arkiv
dessutom kan lösa:
- Avveckling av gamla system, minska drift- och
licenskostnader, utan att förlora information
- Avlastning av verksamhetssystem som blivit
överfulla, med t ex försämrad prestanda som följd
- Tillgängligöra information som idag är ”inlåst” i
verksamhetssystem, endast tillgänglig för några få
användare

- Daglig administration med full spårbarhet
- Behörighetsstyrning, inklusive stöd för hantering
av sekretess och känsliga personuppgifter
- Mottagnings-, åtkomst- och exportgränssnitt för
en rad olika scenarion
- Arkivwebb med återsökning, visning, beställning
och manuell arkivering.
- Hantering av leveransöverenskommelser med
producenter
- Validering av filer mot arkivformat (pdf/a, tiff, xml,
jpeg), förberedd för framtida behov
- Arkivvård med bl a gallringsrutin och hantering av
gallringsregler
- Arkiveringsfunktion med konvertering,
transformering och rensning
Paketerat i en produkt med modernt gränssnitt

Kontakta oss på
ida infront för
mer information
och en visning
info@idainfront.se
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