
Lita på informationen

Vi är alla beroende av information för att kunna utföra 
våra uppdrag. Vi kan kommunicera, lagra och förädla 
och till och med styra processer med data.

Men det är under förutsättning att vi kan lita på att 
informationen är korrekt. Därför är det viktigt att ha 
verktyg både för styrning och för att klassa information. 
Det bidrar till en mer effektiv och rättssäker hantering.
Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen, RA-
FS 2008:4, satte krav på statliga myndigheter att 
klassificera och förteckna sina handlingar. Det ska 
göras utifrån verksamhetsområden och processer 
inom myndighetens egen verksamhet. 

På så sätt förtydligas sambanden mellan verksamhet 
och handlingar. Genom att handlingar görs tillgängliga 
i sitt sammanhang, kan man bättre tillgodose 
allmänhetens insynsrätt. Men än viktigare är att 
myndigheten själv ska kunna kontrollera, söka, 
använda och återanvända sin egen information.

Platina Informationsredovisning

För att detta ska kunna genomföras krävs ett 
systemstöd för att lagra och versionshantera den 

verkssamhetsbaserade arkivredovisningen. Det gör 
det möjligt att använda informationsredovisningen som 
verktyg och styrmedel för myndighetens hantering av 
allmänna handlingar.

Med hjälp av ett tillval till Platina kan 
organisationen hantera de uppgifter som utgör 
informationsredovisningen, behörighetsstyra och 
tillgängliggöra dessa. Med ingående rapporter går 
det att få uppgifterna från informationsredovisningen 
presenterade.

Säkerställ redan från början

Klassificeringsstrukturen skapas och hanteras direkt 
i Platina. Det gör att organisationen får en unik 
möjlighet att använda strukturen som registreringsplan 
vid registrering och handläggning. Därmed går det 
samtidigt att styra och stödja handläggningen av 
ärenden.

Det betyder att organisationen ökar möjligheten 
att kvalitetssäkra resultat och hantering i sina 
verksamhetsprocesser och registreringen av allmänna 
handlingar.

Platina 
informationsredovisning.



Med Platinas versionshantering av objekt och 
elektroniska signaturer kan en säker och spårbar 
hantering av strukturen garanteras över tid.

Funktioner i Platina 
Informationsredovisning 

 · Registreringsfunktion. Här registreras 
arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur med 
processbeskrivningar samt arkivförteckning och 
relationer mellan dessa.

 · Versionshantering och behörighetshantering. Stöd för 
anteckningar och påminnelser kopplade till alla delar 
i arkivredovisningen.

 · Anpassat användargränssnitt.

 · Möjlighet att integrera med och styra diarieföringen i 
Platina.

 · Verksamhetens processer kan beskrivas visuellt i 
Platinas processbyggare.

 · Möjlighet att förteckna enligt allmänna arkivschemat.

 · Systemförteckning med koppling till 
förvaringsenheter.

 · Fyra rapporter så att uppgifterna i 
informationsredovisningen presenteras som:

Information är vår tids 
viktigaste råvara.

 · Arkivbeskrivning

 · Klassificeringsstruktur med 
processbeskrivningar

 · Informationshanteringsplan/
hanteringsanvisningar

 · Arkivförteckning


