Processbasering med
VisAlfa Dokplan
Bertil Axelsson
Här ska jag beskriva vår lösning för det nya sättet att redovisa arkiv och lite om vilka
möjligheter jag kan se för arkivarien i samband med det

Visual Arkiv-konceptet för
informationsredovisning
VisAlfa Dokplan www.visalfa.se

•Dokumenthanteringsplan
Visual Arkiv www.visualarkiv.se

•Arkivförteckning
Vår lösning kallar vi Visual Arkiv-konceptet, och rent tekniskt ser den ut så här. Två program
samverkar, och med dem åstadkommer vi en komplett redovisning av verksamhetens
handlingar. De handlingar som är i dagligt bruk redovisar vi med VisAlfa Dokplan i en
processbaserad dokumenthanteringsplan, och de arkiverade handlingarna redovisar vi med
Visual Arkiv.
Systemen samverkar och hjälper oss att hålla samman redovisningen av verksamhetens
handlingar. Informationsredovisning kallar vi det med en term som vi anammat från
Stockholms Stadsarkiv.

Vad jag gör i
VisAlfa Dokplan

•Skapar översiktlig processkarta
•Lägger in handlingstyper på rätt plats
•Lägger in hanteringsanvisningarna
•Exporterar arkivschema till Visual Arkiv
•Exporterar en daterad dokumenthanteringsplan till Visual Arkiv

Samband mellan VisAlfa Dokplan och Visual Arkiv

Arkivbildare
eller Arkiv

Här ser vi på den över delen av bilden handlingstyperna redovisade i VisAlfa Dokplan, och
därunder ser vi redovisningen av dem i Visual arkiv när de blivit arkiverade.
Man kan klicka sig från VisAlfa Dokplan och in till motsvarande del i Visual Arkiv. Och
Visual Arkiv håller reda på den dokumenthanteringsplan som var aktuell när handlingarna
arkiverades.
Det här kommer vi att visa mer i detalj i kommande demofilmer.

Visual Arkiv-konceptet för
informationsredovisning

•Ny kompetens
•Ett nytt sätt att arbeta
•En ny yrkesroll

Jag nämnde förut att det tekniska hade vi hyfsat bra koll på i ett ganska tidigt skede. Men det
vi inte hade föreställt oss var de förändringar i arbetssätt som kommer med den nya tekniken.
Och det här är inte bara något jag tror. Jag ser det tydligare ju fler arkivarier som får till sig
VisAlfa Dokplan. Nya samarbetspartners uppenbarar sig. IT-strateg, säkerhetsansvarig,
processutvecklare är några exempel. Med Visalfa Dokplan som hjälpmedel kan arkivarien
lättare göra sin röst hörd och komma in i nya sammanhang.
Och er kompetens behövs, det är helt uppenbart.

Visual Arkiv-konceptet för
informationsredovisning

•Utbildning
•Goda exempel
•Inspiration till samarbete
Kan Visual Arkiv-konceptet hjälpa till med annat än den nya tekniken.? Ja med utbildning,
det är ett självklart svar. Men också med goda exempel och inspiration till samarbete kring
den här utvecklingen.

www.visalfa.se

•En webbplats för VisAlfa Dokplan
•Ett levande kompetenscentrum
•En dynamisk kunskapsbank
•Intressant även för andra än arkivarier
Jag tror att webbplatsen visalfa.se har goda möjligheter att bli till hjälp. Den ska inte bara vara
en webbplats för produkten VisAlfa Dokplan.
Den ska också vara ett levande kompetenscentrum för det nya sättet att redovisa information,
alltså både för VisAlfa Dokplan och för Visual Arkiv.
Och ett sådant kompetenscentrum skulle kunna vara intressant för långt fler än bara
arkivarier. IT-utvecklare, upphandlare säkerhetsansvariga, alla borde kunna ha något att
hämta.
Det här låter kanske överambitiöst, men faktum är att vi redan är på väg.

Här är en sammanställning av besöksstatistiken för visafla.se under tiden 1 januari till 20 maj
i år.
Vi kan se att platsen har haft mer än tvåtusen besök under den tiden. Av 848 olika besökare.
Dom har besökt drygt sex sidor varje gång och stannat i snitt 4 minuter. Seriösa besökare med
andra ord.

Och jämnt utspridda över riket är dom. Det här förpliktar så klart. Hur gör man för att
upprätthålla intresset?

Månadens Fokus – Tänkbara ämnen
•

Processbasera arkivredovisningen – är det värt
besväret?

•

Processbaserad dokumenthanteringsplan med VisAlfa
Dokplan

•
•
•

Gemensam klassificeringsstruktur – är det möjligt?
Beskrivningsnivåer – Om att se skogen för bara träd
Standards och konventioner vid arbete med VisAlfa
Dokplan

•

i

För det första så ska vi starta något vi kallar Månadens Fokus. Ett intressant ämne behandlas
varje månad. Med filmer och artiklar. Här är några tänkbara sådana ämnen. De två översta
ligger förresten redan ute på visalfa.

Kunskapsbanken
Regionarkivet Göteborg
•
Elevhälsan i Göteborg
•
Folkhögskolorna i Västra Götaland
Nässjö kommun
•
Kommunstyrelsen
•
Miljö- och Byggnadsnämnden
Vimmerby kommun
•
Ett samarbetsprojekt mellan säkerhetsansvarig –
arkivarie
Kunskapsbanken är något vi har planerat länge, men det är först nu som vi har det rätta
materialet.
Banken består av projekt gjorda i VisAlfa Dokplan där det är fritt fram att återanvända dem
efter önskemål. Exportera det av dem som ni behöver. Vem vill uppfinna hjulet på nytt?

VisAlfa på Facebook

För er som har Facebook kan detta vara ett sätt både att ta till er information och diskutera den
inbördes. VisAlfa-fan blir man genom att gilla sidan på vanligt Facebook-maner.
Facebook är inget man måste använda, men det kan fungera som ett komplement

Vårt utbildningsutbud
Processbasera med
VisAlfa Dokplan
Endagskurs i Stockholm och Göteborg

Arkivförteckna med
Visual Arkiv
Endagskurs i Göteborg

Processbaserad
informationsredovisning
Tvådagarskurs i Stockholm och Göteborg

Så här ser vårt utbildningspaket ut från och med i höst. De två endagskurserna är
verktygsinriktade, ni lär er att utnyttja respektive program fullt ut. VisAlfa kursen är det
förstås vi på VisAlfa som håller medan det är Regionarkivet som lär ut Visual Arkiv.
Tvådagarskursen håller Håkan Gustavsson och jag tillsammans. Där ska vi försöka
sammanfatta allt det vi har lärt oss om informationsredovisning under de senaste åren.

