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▪ I dag:

▪ Elements (og ESA) med støtte for bl.a. GeoIntegrasjon Arkiv for 
arkivering m.m. fra en rekke fagsystemer

▪ eByggesak som arkiverer til arkiv ved bruk av GeoIntegrasjon Arkiv

▪ Samsvar som er i ferd med å rulle ut arkivering ved bruk av 
GeoIntegrasjon Arkiv

▪ Vi erfarer at de forskjellige arkivleverandørene har tolket 
GeoIntegrasjon litt forskjellig og dessuten ikke alltid har 
implementert GeoIntegrasjon fullt ut.

Arkiveringsmodul

Arkiveringsmodul

Andre arkiv som
Støtter GI



▪ Vi går for Fiks-plattformen

▪ Vi håper fagsystemene er raskt over på denne

▪ Vi håper kundene stiller krav til sine leverandører om dette

▪ I tillegg til Elements som arkiv og system for politisk 
behandling har vi en rekke applikasjoner som har eller vil ha 
integrasjoner ut. Spesielt for eByggesak er Fiks-plattformen 
viktig for mer stabil arkivering, samt for bedre samspill med 
politisk behandling.



▪ Fiks arkiv

▪ Status p.t. er at alle valideringstestene til KS går gjennom

▪ Oppdateres fortløpende i takt med standardiseringen

▪ I pilotperioden støttes saksmapper og journalposter

▪ Vil støtte andre mappe- og registreringstyper

▪ Planlagt sluppet i første halvår, avhenger av klienter og når 
standarden og pilotperioden er ferdig



▪ Fiks Politisk behandling

▪ Status p.t. er at alle valideringstestene til KS går gjennom

▪ Oppdateres fortløpende i takt med standardiseringen

▪ Planlagt sluppet i første halvår, avhenger av klienter og når 
standarden og pilotperioden er ferdig

▪ I pilotperioden vil det legges opp til at Elements også er arkivet

▪ Vil komme med vilkårlig Fiks Arkiv koordinert med utviklingen av 
eByggesak



▪ Innebygget arkivering går fra ekstern, lokalt installert 
integrasjonskomponent til innebygd bruk av Fiks Arkiv

▪ Arkivering til arkivet

▪ Henting av journalposter fra arkivet for saksbehandling når 
noe legges direkte dit

▪ Når saksfremlegg ferdigstilles vil de sendes til politisk 
behandling ved bruk av Fiks Politisk behandling

▪ Planlagt sluppet i etterkant av at standardene er ferdig og at vi 
har sluppet Elements sak/arkiv med støtte for standardene (vil 
kjøre første pilot med Elements)



▪ Innebygget arkivering går fra ekstern, lokalt installert 
integrasjonskomponent til innebygd bruk av Fiks Arkiv

▪ Gjøres så snart standarden er ferdig spikret og vi har sluppet 
Elements sak/arkiv med Fiks Arkiv (vil kjøre første pilot med 
Elements)



▪ Vil utnytte Fiks Arkiv i en rekke produkter for å hente ut 
informasjon fra arkivet

▪ Når og i hvilken rekkefølge avhenger av konklusjonene som 
kan trekkes fra pilotperioden.

▪ Produktene er avhengig av at arkivene kan returnere data som 
tegninger og ferdigattester.


