
Ett nav i förvaltningen

W3D3 by Formpipe hjälper din verksamhet att ta nästa 
kliv inom dokument- och ärendehantering, antingen 
som en molnlösning eller lokalt installerad inom din 
verksamhet. Den digitala plattformen underlättar det 
vardagliga arbetet med en ökad spårbarhet och  
informationsspridning. 

Formpipe är störst i Sverige när det kommer till  
dokument- och ärendehanteringssystem. Genom att 
använda W3D3 får man en priseffektiv och  
väletablerad lösning. Så bli en del av W3D3. 

Det bästa av alla världar

På Formpipe har vi lång erfarenhet av offentlig  
sektor och en gedigen kundbas med enorm  
kompetens. Av den anledningen samverkar vi med 
kommuner, regioner och myndigheter. Genom att ingå 
i ett nätverk har man möjlighet, att som kund, kunna 
komma med önskemål kring uppdateringar eller tillägg 
av funktioner i W3D3. 

För att optimera våra produkter tror vi på att  
demokratiskt lyssna på användare som dagligen 
arbetar i systemet. Vi vill att W3D3 ska möta och vara 
förberett för svensk offentlig sektors behov. 

W3D3 OnDemand

Många av våra kunder nyttjar idag W3D3 Ondemand 
där dyra och svåra installationer elimineras. W3D3 
driftas då i svenska toppsäkra datorhallar av certifierad 
svensk personal där du alltid är först med den senaste 
funktionaliteten. 

Lösningen tar sin utgångspunkt i användaren och kan 
utlova såväl kortare ledtider som effektivare  
informationsspridning för hela verksamhetens  
dokument, ärenden och processer. De kontinuerliga 
produktuppdateringarna säkerställer att kunden alltid 
arbetar i en modern miljö. Kort sammanfattat: ökad 
tillgänglighet och medborgarservice med färre resurser 
och till en lägre kostnad. 

Fördelar med W3D3

W3D3 by Formpipe – Skapat för 
svensk offentlig sektors behov.

Startklart
Kom igång snabbt. All funktionalitet finns på plats 
och det är bara att börja jobba.

Svensk molntjänst
W3D3 driftas i svenska toppsäkra datorhallar av 
certifierad svensk personal.

Låg månadskostnad
Med många kunder i samma molntjänst kan 
vi pressa priserna. Vi har Sveriges mest 
kostnadseffektiva ärendehantering.



Växa med W3D3

Det fantastiska med W3D3 är att man kan ta  
produkten bitvis och införa några områden i taget. I 
och med att digitaliseringen går fort fram kan behov 
komma att förändras. Det finns en rad olika tillval som 
enkelt går att tillämpa vare sig det rör sig om att ni vill 
gallra utvald information eller filer, möjliggöra  
transparens och insyn i organisationen eller nyttja  
ledamotspublicering. Ni väljer själva hur ni vill växa 
med W3D3. 

Uppfyll lagkrav & undvik  
dubbelarbete

Med W3D3 blir diarieförandet, eller registreringen, av 
all information i din organisation så effektiv och  
tidsbesparande som möjligt. Registrering eller  
diarieföring är det första steget i en generell  
ärendehanteringsprocess. Det är genom registrering 
som extern information förs in i ett system, handlingar 
upprättas och ärenden skapas. 

Idag omfattar W3D3 registreringsfunktioner en mängd 
hjälpmedel som till exempel snabbkategorisering, 
remisshantering, möjlighet att kopiera ärenden och 
handlingar, länkar och mycket annat. Arbetsbesparing 
är ett ledord och det finns kortkommandon för de  
vanligaste funktionerna! För att följa upp viktig  
information finns bevakningsdatum och påminnelser.

W3D3:s sökfunktioner är oöverträffade. En fristående 
sökmotor ger dig möjlighet att söka i och rapportera 
ut all information som finns i W3D3. Genom sökningar 
eller rapporter, skaffar du dig enkelt sammanhållna 
bilder av all din information, som till exempel pågående 
ärenden, viktiga affärsområden med mera.

Ärende- och dokumenthantering

Med det rollstyrda gränssnittet är det enkelt att hitta 
till de vanligaste funktionerna, oavsett om det gäller 
registrering, möteshantering eller att få en bra översikt 
över de egna ärendena. På startsidan kan användarna 
välja bland fördefinierade vyer och sökfrågor som de 
själva skapat, eller som en kollega publicerat. Chefer 
kan övervaka flöden och ärendeköer i olika grupper 
och avdelningar. Ett enskilt ärende eller en handling är 
bara ett klick bort.

Via den kraftfulla sökfunktionen kan man enkelt flytta 
ärenden mellan handläggare, skicka ut påminnelser, 
markera handlingar för gallring, med mera, baserat på 
ärendets olika egenskaper.

För att möta framtidens krav på digitaliserad  
diarieföring ingår i W3D3 funktioner för arbetsflöden, 
som ger möjligheter att helt eller delvis automatisera 
processer efter organisationens regler och behov.

Vill du veta mer om W3D3?

Varmt välkommen att besöka oss på: Formpipe.com/sv 
eller skicka ett mail till: Info.se@formpipe.com

Våra tillval: 

Adoxa   Meetings Plus 
Arkivexport  Office Addin 
Digital anslagstavla  Portal Bas 
Document Converter Searchport 
Federerad Autentisering Signeringsportalen 
File Scanner  Terminator
Katalogsynk  XML Archiver 
Ledamotspublicering Teams för W3D3
   Testserver 
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