Diabas 5
Översikt
Diabas ger ett komplett verksamhetsstöd för den moderna myndighetsadministrationen. Diabas hanterar hela
flödet från fångst av information och handlingar till publicering på intranät och Internet.

Ett moduluppbyggt system att växa i

Diabas stödjer diarieföring samt ärende- och dokumenthantering utifrån de krav, regler och förordningar som
gäller för svensk offentlig förvaltning.

En verksamhet kan börja med Ärende-modulen för diarieföring
och handläggning och senare komplettera med t ex webbmoduler för såväl ärende- som dokumenthantering, e-brevlåda, skanning, bevakningsmodul etc.

Diabas tillhandahåller funktionalitet för diarieföring av
e-post, i verksamheten skapade dokument, inskannade/
faxade dokument, e-blanketter, SHS-dokument m m.

Beslutsmodulen förenklar avsevärt all hantering kring kallelser
till möten, distribution av dokument och upprättande av mötesprotokoll.
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Diabas ger stöd för hela verksamhetsprocessen från
det att en handling kommer in och ett ärende initieras,
tills dess ärendet är beslutat, expedierat och kan
publiceras på intranät eller Internet och sedermera
gallras eller avställas i långtidsarkiv. Diabas stödjer även
generell dokumenthantering som inte behöver kopplas
till ärendeprocessen.
Användargränssnittet följer riktlinjerna för
användargränssnitt under Windows. Alla ledtexter, regelverk och hjälpregister är på
svenska och kan anpassas efter verksamheten. Användaren kan själv påverka presentation, informationsvisning och gränssnitt för
sitt dagliga arbete. Utöver detta erbjuds även
ett webbgränssnitt.
Alla ändringar loggas och behörighetssystemet ger hög funktions- och informationssäkerhet. Samtliga e-handlingar sparas i sitt
originalformat, men kan även konverteras
till t ex PDF- eller TIFF-format för publicering på intranät/Internet eller för långtidsarkivering.

E-brevlåda

Diabas är moduluppbyggt och fullt skalbart. Kundbasen på närmare 230 kunder omfattar allt från små kunder med några användare till stora kunder med hundratals eller tusentals användare.

Med Diabas Konvertera och Diabas Webb intranät görs ärendeinformation och handlingar enkelt åtkomliga för sökning av alla
användare i intranätet. Genom att komplettera med Export/
Import-modulen och Webb Internet-modulen kan valda delar av
informationen genom en regelstyrd filterfunktion publiceras
på Internet-portal och därigenom göras tillgängliga för allmänhet
och media.
Utöver dessa finns moduler för fastighets- och objektshantering,
uppföljning av ärendeverksamheten med statistikuttag m m
och en GIS-modul som möjliggör presentation/återsökning av
ärendeuppgifter via kartbild.
Slutligen finns en avställnings-/gallringsmodul för gallring av
ärendeinformation och handlingar, samt avställning av ärenden
och ärenderelaterade handlingar på av Riksarkivet godkänt format.
Modulen för avställning kan även kompletteras med en lösning
för långtidsarkivering som inkluderar webbaserad återsökning
av arkiverade ärenden och handlingar.

För mer information om Diabas och alla dess möjligheter
möjligheter,, se
separata produktblad för respektive modul.
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Building the Information Society
TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle. 14 000 anställda experter gör TietoEnator till Nordens största företag inom IT-tjänster.
Vår spjutspetskompetens är inriktad på att utveckla innovativa IT-lösningar som förverkligar och
digitaliserar våra kunders visioner. Och vi fungerar som en partner i arbetet med att hjälpa dem
att hantera och driva verksamheten på ett bättre sätt.
Vi har valt att fokusera på områden där vi har den mest omfattande branschkompetensen. De
viktigaste områdena är: bank och finans, telekom och media, offentlig sektor och vård, energi.
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