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Skellefteå kommun köper Documentum
Skellefteå kommun kommer att implementera Documentum för att, som första kommun i
Sverige, ta ett helhetsgrepp över dokument- och ärendehanteringen i kommunen.
Det nya systemet kommer att användas som en kommunövergripande plattform för ett
processorienterat arbetssätt och ett generellt system för dokumenthantering,
ärendehantering, mottagning av e-ansökningar, arkivering och posthantering.
Utvald systemleverantör av Documentum är Acando. Avtalet mellan Acando och Skellefteå
kommun är resultatet av ett gemensamt projekt i föreningen SAMBRUKs regi. Skellefteå
kommun har, tillsammans med 18 andra Sambruk-kommuner, genomfört ett gemensamt avrop
från Vervas ramavtal Informationsförsörjning 2005, vilket ger möjlighet att teckna avtal med
Acando för att implementera Documentum.
– Projektet i Sambruks regi har omfattat såväl processanalys, som framtagning av
kravspecifikation och utvärdering av de olika lösningarna inom Vervas ramavtal. Resultatet
av avropet ger bra och tydliga kommersiella villkor för den enskilda medlemskommunen i
Sambruk.
Vi ser valet som en strategisk satsning på den framtida e-plattformen för Sambruks
medlemmar. Avtalet innehåller en rabattsats, som ger Sambrukskommunerna bättre villkor,
jämfört med om varje kommun skulle tecknat separata avtal.
Detta visar att sambruksidén fungerar! Många kommuner med samma behov kan få bra avtal
och slipper göra egna utvärderingar och avrop, avslutar Claes-Olof Olsson.
– Den lösning för ärende- & dokumenthantering som vi nu valt uppfyller bäst de krav och
visioner vi har ställt upp säger Isak Nyberg, Sambruks och Skellefteå kommuns projektledare
för projektet. Vi gör bedömningen att Acando som leverantör och Documentum som system
ska ge oss möjligheter att uppfylla våra höga ambitioner för dokument och ärendehantering.
Vi ser också införandet av Documentum som den största infrastrukturella förändringen som
Skellefteå kommun har gjort. Det innebär ett flerårigt införande och kommer att påverka
både individers arbetssätt och hela processer åren framöver. Det kommer framförallt att
effektivisera hela verksamheten, genom att ge möjlighet till en effektivare och säkrare
informationshantering.
– Avtalet med Sambruk innebär en möjlighet att etablera produkten Documentum på den
kommunala marknaden, där vi tillsammans med Sambruk ser stora möjligheter att på ett
enhetligt sätt tillgodose de flesta behoven runt informationshantering i en lösning med ett
enhetligt informationslager för alla typer av information, säger Claes Levander,
leveransansvarig på Acando
För ytterligare information kontakta:
¾ Isak Nyberg, Delprojektledare Ärende och dokumenthantering Sambruk och Skellefteå
0910-73 66 99, 070-673 52 00
¾ Claes Levander, leveransansvarig 0730-21 11 35
¾ Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman Sambruk 0703-14 11 92

