
LEX
En produktlösning för e-Förvaltning

Ärende- och dokumenthantering är grundbulten  

i e-Förvaltning. LEX är en modern IT-lösning som 

ger stöd i hela processen kring hantering av in-

formation, handläggning och beslutsfattande.

Många människor berörs av myndigheters verksamhet. 

Som medborgare förväntar vi oss att myndigheter till- 

handahåller information och tjänster lättillgängliga  

via Internet. Vi vill kunna söka och hitta information,  

hantera ärenden och få kontakt med rätt tjänsteman. 

Detta ställer stora krav på myndigheterna att tillhanda-

hålla väsentlig och relevant information för den  

enskilde medborgaren. 

Utmaningen för myndigheten ligger i att få en snabb, 

smidig och effektiv hantering av varje ärende på ett sätt 

som knyter ihop myndighetens samtliga intressenter. 

Helhetsperspektiv 
LEX är utvecklat utifrån ett processorienterat hel- 

hetsperspektiv för att uppnå nytta för myndighetens 

samtliga intressenter.

Genom att införa LEX uppnår myndigheten fördelar som:

•	 kvalitetshöjning

•	 ökad service

•	 höjd kompetens genom kunskapsdelning

•	 snabbare handläggning

•	 kvalitetssäkring

•	 bättre arbetsmiljö

• effektivare hantering av ärenden

• enhetliga arbetsrutiner

• samsyn kring gemensamma processer 

Modulärt och anpassningsbart
Funktionaliteten i LEX kan anpassas till varje kunds behov 

och förutsättningar. Anpassningsmöjligheterna gör att LEX 

också kan täcka funktioner för vissa verksamhetssystem.

Då LEX används samtidigt för flera olika verksamhets-

områden uppnås fördelarna med en förvaltningsöver-

gripande lösning. 



Effektivitet och rättsäkerhet
LEX är resultatet av juristers och systemutvecklares  

samarbete för att utveckla framtidens plattform  

för informationshantering inom statliga och kom- 

munala myndigheter. 

Med modern teknik, anpassad till de legala krav  

som ställs på myndigheters hantering av information,  

uppnås både effektivitet och rättssäkerhet.

Flexibel lösning med öppen standard
LEX bygger på en öppen, standardiserad och skalbar  

lösning med stabil arkitektur och kan integreras fullt  

ut med kundens tekniska plattform. 

LEX är utformad som en flerskiktad och komponent- 

baserad klient/server-lösning för både Windows-  

och webbmiljö. 

Hela processen
LEX erbjuder processorienterad helhetssyn genom hela 

livscykeln, från datafångst och registrering till beslut, 

expediering och arkivering. 

Med en plattform som hanterar hela handläggnings-

kedjan erbjuder LEX elektronisk förvaltning med  

integrerade tjänster och självservice via Internet. LEX är 

därmed en naturlig del i en myndighets portallösning.     

Dialog och interaktivitet

När myndighetsprocesser definieras i LEX, innefattar  

det även dialog och interaktivitet med externa aktörer  

via Internet.

Kontakta oss för mer information:  

Benny Sandman 

benny.sandman@wmdata.se, tel 070-639 08 15 

Kjell Edin 

kjell.edin@wmdata.se, tel 070-686 67 52

Lätt att anpassa
Kunden kan alltid anpassa lösningen till nya myndig-

hetsuppgifter och förändringar av organisationen. LEX  

är därför en framtidsinvestering.

LEX har kraftfulla möjligheter att konfigurera myndig-

hetens processer med dess faser, metadata, aktiviteter, 

bevakningar, in- och utgående dokumentmallar med 

mera. Därmed ges förutsättningar för handläggningsstöd, 

kvalitetssäkring och effektivisering. 

WM-data har stor kunskap kring statliga och kommunala 

myndigheters verksamhet. Vi medverkar också i många 

projekt med att införa verksamhetsnära lösningar och på 

annat sätt förändra och utveckla verksamheten.

Marknadsledande lösning
För WM-data är e-Förvaltning ett prioriterat område. 

WM-data erbjuder därför en stegvis modell för en integre-

rad förvaltning. LEX är en marknadsledande lösning för 

att förverkliga detta.

WM-data erbjuder också kompetens kring verksamhets-

stöd, översyn av processer, införande, utbildning och 

support om LEX. 

Vervas ramavtal för 
informationsförsörjning
WM-datas produktkoncept LEX rankades som bästa 

produktsvit av Verva (verket för förvaltningsutveckling) 

i ramavtalet Informationsförsörjning 2005. I WM-datas 

produktsvit LEX finns följande moduler:

•	 LEX Indata 

•	 LEX Ärende 

•	 LEX Workflow 

•	 LEX Dokumenthantering 

•	 LEX E-arkiv 

•	 LEX Publicering 

•	 LEX Utdata.
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