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eArchive – 
det digitala arkivet 

MÅNGA FÖRDELAR MED ARKIVLÖSNING SOM TJÄNST 

Enkel tillgång till information har ofta en avgörande betydelse för 

verksamheten i en organisation. Det förutsätter att handlingar och dokument 

finns arkiverade på ett fungerande sätt. Lagar om arkivering berör i stort sett 

alla organisationer. Trots det är elektronisk arkivering ett eftersatt och ibland 

förbisett område. 

Bristfälligt fungerande arkiv leder till en rad problem, som t ex godtycklig 

åtkomst, bristande sekretess, höga driftskostnader och bortslösad tid. Att 

hantera och underhålla ett elektroniskt arkiv kräver specialiskompetens. 

Därför väljer allt fler organisationer att köpa arkivfunktionen som tjänst, vare 

sig det gäller det elektroniska arkivet eller pappersarkivet.  

EARCHIVE – ALLT DU BEHÖVER INGÅR 

CGIs lösning för digital arkivering av dokument och filer heter eArchive. Det 

är en flexibel funktionstjänst som ger dig större driftssäkerhet och skalbarhet 

jämfört med om du själv administrerar din arkivlösning. Dessutom slipper du 

investera i applikationer, servrar, datahallar, säkerhetslösningar eller drift 

och support. När du outsourcar din arkivering med eArchive ingår allt, från 

första dokumentet. eArchive kan integreras med dina affärssystem och 

befintliga dokumentflöden för automatisk arkivering. Dina dokument lagras 

med hög säkerhet och tillförlitlighet så länge som det behövs. Du betalar 

bara för de dokument som arkiveras, under den tid som de arkiveras. 

OBEGRÄNSAT ARKIVUTRYMME 

Alla dokument som arkiveras i tjänsten eArchive lagras i CGIs 

kapacitetstjänst (SAN). Det innebär att alla dokument alltid finns tillgängliga 

och att lagringsutrymmet aldrig tar slut. Du bestämmer själv när 

dokumenten ska gallras. Du kan även ha alternativa gallringsregler för olika 

arkiv. 

ENKELT ATT SÖKA OCH HITTA 

Innehållet i ett arkiv måste vara sökbart och enkelt att hitta i. Med eArchive 

kan du definiera vilka nyckelbegrepp som varje dokument ska indexeras 

utifrån. De arkiverade dokumenten är alltid tillgängliga online för återsökning 

och presentation för den som har rätt behörighet. Hanterar stora mängder 

data Tjänsten eArchive är byggd för att klara mycket stora volymer och 

dokumentflöden. Du kan dra nytta av styrkan i en stor och stabil arkivlösning 

utan att behöva betala för mer utrymme än vad du använder. Vänd och läs 

mer om hur du kan använda eArchive! 

  



 

 

OM CGI  

 

CGI, som grundades 1976, är en 

global leverantör av tjänster inom IT 

och affärsprocesser som levererar 

med hög kvalitet inom business 

consulting, systemintegration och 

outsourcing. Med 68 000 

medarbetare på 400 kontor i över 40 

länder kan vi vara nära våra kunder 

och anpassa våra team utifrån 

kundernas behov för att uppnå bästa 

resultat. 
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EARCHIVE 

– exempel på användning 

SÄKER LÅNGTIDSARKIVERING AV AFFÄRSDOKUMENT 

Du långtidsarkiverar små eller stora mängder dokument under så lång tid 

som du önskar – 1, 10 eller 100 år. eArchive säkerställer att innehållet inte 

kan ändras eller förvanskas i efterhand.  

STÖD TILL KUNDTJÄNST 

Genom att arkivera till exempel kundfakturor i eArchive kan de utnyttjas vid 

telefonfrågor från kunder. Dialogen med kund blir väldigt mycket enklare, 

eftersom kundtjänst omedelbart kan plocka fram en faktura med samma 

utseende som den som kunden har framför sig. 

STÖD TILL LÖNEKONTOR 

Lönebesked, interna listor och rapporter från lönesystemet kan arkiveras i 

eArchive. De blir då enkelt sökbara för lönekontoret. I tjänsten kan även 

ingå inskanning av löneunderlag som exempelvis reseräkningar och kvitton. 

De kan överföras till eArchive och göras tillgängliga och sökbara på samma 

sätt som övriga dokument. Med tjänsten eLön kan de dessutom bli 

tillgängliga direkt för medarbetarna via Internet. 

VILL DU VETA MER ELLER KONTAKTA OSS? 

Besök oss på www.cgi.se/il 


