doctorg - En innsynsportal for publikum
Hvordan kan vi legge til rette for søk, gjenfinning og gjenbruk av informasjon, også med tanke på økt grad av selvbetjening?
Gjennom en innsynsløsning for publikum kan kommuner enkelt dele tilgang til arkivet, slik at innbyggere og næringsliv kan
være selvbetjent. Dette vil effektivisere interne arbeidsprosesser som gjør det mulig å fristille ressurser til andre formål.
Raskt og enkelt via ID-Porten.

Selvbetjening
Vår innsynsløsning for publikum er et svært brukervennlig løsning, som gjør selvbetjening
for publikum til en enkel affære. Innbyggere eller næringsliv, vil kunne logge direkte inn via
ID-porten og dermed få tilgang til alle dokumenter knyttet til egne eiendommer ut fra hvilke
dokumenter kommunen velger å tilgjengeliggjøre.

Skjerming
Ikke alle dokumenter kan deles fritt, og noen ganger er det dokumenter som kan deles,
men med noen unntak. Dokumenter som er unntatt offentlighet er i doctorg låst med en
hengelås og må etterspørres med begjæring om innsyn via skjema integrert i løsningen.
Man trenger ikke dele hele arkivet, men kan velge ut deler som blir mye etterspurt og som
dermed er nyttige for publikum. Slik kan Dokument- og Servicesenter redusere antall
henvendelser betraktelig, og dermed spare både tid og ressurser.

Søk på 1-2-3
Å finne fram i doctorg er enkelt. Ved innlogging via ID-porten vil du få opp dokumenter tilknyttet dine eiendommer. Å søke på andre eiendommer enn egne er mulig både ved hjelp av
adresse, gårds- og bruksnummer, samt direkte i kartet, men treff forutsetter at kommunen
som eier dataene har gitt tillatelse til at man kan søke på andre enn egne eiendommer
Videre kan det i søket filtreres på dokumentkategori, årstall og saksnummer.

Funksjoner i doctorg
- Forhåndsvisning ved å dra musepeker over dokumenter i resultatlisten
- Miniatyrbilder av hvert enkelt dokument
- Skjerming for Unntatt offentlighet
- Integrert skjema for innsynsbegjæring
- Tilpasset hjelpetekst i registeret for metadata
- Autentisering via ID-porten
- Brukervennlig brukergrensesnitt
- Responsivt design
- Støtte for de fleste nettlesere
- Funksjoner for utskrift, nedlastning og sending av dokumenter på e-post
- Støtte for Matrikkeloppslag
- Søk på adresse, GID og i kart
- Filtrering på dokumentkategori, årstall og saksnummer
- Kobles direkte opp fra eksisterende braArkiv

Drift & sikkerhet
- Skytjeneste
- Autentisering via ID-Porten for økt sikkerhet
- Sladding og skjerming automatisert ved hjelp av maskinlæring

Om Geomatikk IKT
- Arkiv- og skanningsleverandør på det nordiske markedet i over 20 år
- Egen utviklingsavdelingen
- Kompetanse på integrasjon til og fra braArkiv
- Kompetanse innen sikkerhetsarkitektur
- Drifter arkivløsninger for over 100 kunder

Les mer på: www.geoikt.no
Du er velkommen til å kontakte oss for mer informasjon:
Geir Harbak - Rådgiver arkiv og digitalisering - 918 58 480 - geir.harbak@geomatikk-ikt.no

