
REVIEW SIKKER GENNEMLÆSNING
NEM OG EFFEKTIV AKTINDSIGT

REVIEW

REVIEW finder akterne via opkobling til ESDH- og
fagsystemer

Automatisk slutjournalisering

Selvbetjeningsside for borgere og tredjeparter på
kommunens hjemmeside

Robotter & opkoblinger

Gennemlæsning
Behandling af manuelt uploadede dokumenter

Fremsøgning og highlight af risikotekst

Undtagelse/censurering i dokumenter

Integration til serviceplatform

Brevmodul og sikker forsendelse til
borger/tredjepart

Oprettelse og håndtering af aktindsigt i
partssager/borgersager

Partssager

Brevmodul og sikker forsendelse

Oprettelse og håndtering af aktindsigt
i emnesager

Integration til serviceplatform

Emnesager

Release
:
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REVIEW hjælper med gennemlæsning og aktindsigt. I sparer tid og øger 
trygheden i opgaver, hvor der behandles følsomme oplysninger.
REVIEW er en modulopbygget løsning, der understøtter 
alle typer gennemlæsningsopgaver rundt omkring i orga-
nisationen og hjælper med at håndtere arbejdet med at 
behandle aktindsigt.
Arbejdsopgaver, hvor der behandles risikotekst med  

REVIEW overskueliggør opgaven og er samtidig en nem og 
brugervenlig løsning, der samler alle dokumenter, opga-
ver og handlinger ét sted.  

potentielt følsomme oplysninger er ofte tunge og tidskræ-
vende. 

REVIEW er opbygget i moduler. Det betyder, at I let kan 
sammensætte en løsning, der passer til behovet i netop 
jeres organisation. Dermed kan I hurtigt komme i gang 
med at høste gevinsterne og frigive ressourcer.  
Nøjes I fx med modulet Gennemlæsning, får I hjælp til 
gennemlæsning af dokumenter, som I selv uploader til RE-
VIEW. Følsomme oplysninger som CPR, navne og adresser 

Vælger I flere moduler, er det muligt at sammensætte en 
end-to-end løsning, som hjælper jer med hele arbejdspro-
cessen omkring aktindsigt. Det gør REVIEW ved at finde 
alle akter i ESDH- og fagsystemer, læse alle akter og finde 
potentielt følsomme oplysninger samt tilbyde et oversku-
eligt fagsystem til oprettelse og håndtering af sagen.

bliver fremhævet, og sagsbehandleren kan herefter nemt 
vælge, hvad der skal undtages/censureres.

Kom hurtigt i gang

Moduler i REVIEW

For yderligere information, kontakt:

Mads Winther

Tlf: 25 55 19 43
Mail: MAW@dataproces.dk
Forretningspartner | Salg



TID
Frigiver �d og ressourcer �l

kerneopgaven og den
borgernære velfærd

Sikrer overholdelse af
�dsfristen

Finder og læser alle akter

Tryghed i opgaven for den
enkelte medarbejder

Samler alle opgaver i et lille
fagsystem

Mindsker fejl

Sikrer lovmedholdelig behandling

Giver et godt ledelsesoverblik

Gennemsig�ghed

Skaber ensartethed i håndteringen
af ak�ndsigtsanmodninger

TRYGHED KVALITET

www.dataproces.dk/kontakt

Dataproces skaber værdi med data. Primært for den offentlige sektor og 
i særdeleshed for de danske kommuner. 

Ved hjælp af data optimerer Dataproces digitale administrationers øko-
nomi, infrastruktur og arbejdsgange, til gavn for ressourceforbruget, ef-
fektiviteten og kvaliteten.

Dataproces …vi skaber værdi med data!

Om Dataproces

Kontakt Dataproces

Fordele og værdier

Administrativ medarbejder, Jobcenter
Hjørring Kommune

Kathe Larsen

[Med REVIEW] er det blevet meget hurtigere at lave en aktindsigt nu. Man skal ikke sidde og tjekke igennem 
manuelt længere. Før kunne man godt stirre sig lidt blind og hvis der var rigtig mange sider, blev man næsten 
helt firkantet i øjnene, når man skulle sikre, at der ikke var et forkert CPR-nummer et eller andet sted. 

Nu bruger vi meget mindre tid på sagsakter - og det er dejligt. Aktindsigter fylder bare mindre nu. 
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