EDP Vision
Komplett digital hantering av Miljö,
Bygg och Ärende.

Smidiga funktioner i EDP Vison Miljö
Tillsyn & Tillsynsbesök: EDP Vision Miljö innehåller register för olika typer av tillsynsverk-

EDP Vision
Miljö

samhet och miljöövervakning. Några exempel är livsmedel, lantbruk, hälsoskydd, miljötillsyn,
köldmedia, radon, täkter, enskilda avlopp, vattendrag, naturvård.
För mobilt användande, som vid tillsynsbesök, går det att skapa checklistor till samtliga register. Flera verksamheter av olika typ kan samlas under samma verksamhetsnamn. Omfattande
stöd för att dra nytta av redan befintlig information såsom kontaktpersoner och verksamhetsutövare.

Hantera förvaltningens samtliga tillsynsobjekt,
ärenden, möten och dokument i EDP Vision Miljö!
Debitera, skapa fakturaunderlag, tidredovisa och rapportera till centrala myndigheter är några av funktionerna. EDP Vision Miljö ger en komplett ärendehantering
med snabb registrering och hög säkerhet!

Ekonomi och debitering: Debitering av service- och tillsynsavgifter kan göras direkt
i EDP Vision Miljö genom att en faktureringsfil skickas till ett externt ekonomisystem. Såväl
enstaka objekt som ett urval kan debiteras, och effektiva massdebiteringsfunktioner finns för
exempelvis årliga tillsynsavgifter.
Tidsredovisning: Håll enkelt koll på planerad och nedlagd tid inom respektive verksamhetsområde, kategori och aktivitet, samt även på enstaka ärende eller tillsynsobjekt. Färdig

Kort om EDP Vision Miljö
l

Utvecklat för att uppfylla PUL och sekretesskrav.

l

Komplett nämnd- och möteshantering integrerad med ärendehanteringen.

l

Aktuell information direkt på den personliga startsidan.

l

Färdiga standardrapporter som kan ändras efter dina behov.

l

Rätt person ser rätt information med post- och registerbehörighet.

l

Tillsammans med EDP Vision Bygg skapas ett integrerat system som förkortar

handläggningstider och underlättar förvaltningsövergripande ärendehantering.

rapport finns för uppföljning av handläggningstid och även smidig debitering av nedlagd tid.

Massutskick: Skriv ut brev och skicka e-post till många mottagare. Samtidig registrering av
händelser och ärenden kan göras automatiskt. EDP Vision Miljö stödjer de vanligast förekommande e-postprogrammen.
Dokumenthantering: Använd mallar för e-post och malldokument som resulterar i filer för
exempelvis Microsoft Word och PDF. Genom ”dra och släpp” registreras e-post till ärende.

Smarta kopplingar till andra system

Följ enkelt alla ändringar av ett dokument med hjälp av versionshantering. Alla filer i systemet lagras skyddade i databas.

EDP Vision Miljö kan kopplas mot flertalet av en kommuns övriga system:
l

Koppling Ekonomisystem - snabb och säker debitering.

l

Koppling GIS - presentera enkelt på karta, hämta information från karta och visa

tillsyn och ärendeinformation genom karta.
l

Koppling FI - snabb hämtning av fastighetsinformation, ägaruppgifter, adresser

och koordinater.
l

Koppling e-arkiv - sparar mycket tid och ger ett miljövänligare arbetssätt.

Gallring, aktrensning och arkivering: Ett stöd som gör det lätt att följa dokumenthanteringplanen och enkelt att skicka till och söka i ett externt e-arkiv.
AD-integration: EDP Vision Miljö kan integreras med Active Directory, vilket förenklar hantering av användare och behörigheter. Det möjliggör också Single-SignOn, dvs automatisk
inloggning.
Registrering från Inkorgen: Förhandsgranska de uppgifter eller händelser som kommer från
skanning eller e-tjänst. Bestäm därefter hur informationen ska hanteras. Från inkorgen kan
ärenden, händelser och filer registreras direkt.

Smarta tilläggsprodukter för EDP Vision Bygg
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Koppling Ekonomisystem: Koppling mot ekomomisystem ger snabb och säker debitering.
Koppling GIS: Genom koppling mot GIS presenterar man enkelt på karta, hämtar information från karta och visar tillsyn och ärendeinformation genom karta.

Heltäckande verksamhetsstöd för att hantering av
hela byggprocessen
EDP Vision Bygg är helt integrerat i EDP Vision, vilket ger en enkel och effektiv
handläggning av bygglov för bygglovshandläggare, bygglovgranskare, byggnadsnämndssekreterare och registratorer. Verksamhetsstödet för bygg omfattar
marknadens mest heltäckande tillsynsregister för ventilationskontroll, hissar,
skyddsrum, med flera. Debitering av bygglovsavgifter (enligt PBL från Boverket

Koppling FIR: Med FIR-koppling hämtas snabbt fastighetsinformation, ägaruppgifter,
adresser och koordinater.
Koppling e-arkiv: Koppling mot ett e-arkiv sparar mycket tid och ger ett miljövänligare
arbetssätt.

och SKL) och fakturaunderlag görs direkt i systemet och överförs därefter till
kommunens ekonomisystem.

Skapa ett transparent system
När både EDP Vision Miljö och EDP Vision Bygg används får en samhällsbyggnadsförvaltning ett helt transparent system. Detta förkortar handläggningstider
samt underlättar förvaltningsövergripande ärendehantering och nämndadministration. Rapporter och statistik kan tas ut för hela förvaltningen eftersom all
registrering och handläggning sker i ett system.

Smidiga funktioner
Bygg & Tillsyn - Registrering av relevant bygginformation samt eventuella tillhö-

Koppling e-tjänster: Med koppling mot en extern e-tjänst för till exempel bygglov sparas
mycket tid i handläggningsprocessen.
Digitala möten: Enkel och smart hantering av digitala handlingar till nämndmöten. Anpassat
för Ipad, Iphone och Webb.

rande dokument och filer sker direkt på ärendet. Det finns tillsynsregister för
Hissar, Skyddsrum, Brandfarliga varor samt Ventilation (OVK). Omfattande stöd
finns för att dra nytta av redan befintlig information såsom kontaktpersoner och
verksamhetsutövare. Från tillsynsregistret skapar man snabbt och enkelt nya
ärende.
Ekonomi och debitering - Debitering av bygg- och tillsynsavgifter kan göras
direkt genom att en faktureringsfil skickas till ett externt ekonomisystem. Stöd
för uträkning och debitering enligt SKL:s PBL-taxa.
Tidsredovisning - Enkel översikt på planerad och nedlagd tid inom respektive
verksamhetsområde, kategori och aktivitet, samt även på enstaka ärende eller
tillsynsobjekt. Färdig rapport finns för uppföljning av handläggningstid och även
smidig debitering av nedlagd tid.

Kungörelse av lov: Automatiskt kungörelse av bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked i Post och Inrikes tidningar.
Bostadsanpassning: Register för bostadsanpassning ger överblick och kontroll över placeringar, lager, utbetalningar, beslut och statistik.

Smidiga funktioner i EDP Vision Ärende
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Gallring och aktrensning: Ett stöd som gör det lätt att följa dokumenthanteringsplanen.
Registrering från inkorgen: Förhandsgranska de uppgifter eller händelser som kommer från
skanning eller e-tjänst. Bestäm därefter hur informationen ska hanteras. Från inkorgen kan
ärenden, händelser och filer registreras direkt.

Komplett ärendehantering med snabb registrering
och hög säkerhet!

Dokumenthantering: Använd mallar för e-post och malldokument som resulterar i filer
för exempelvis Microsoft Word och Open-Office Writer. Genom ”dra och släpp” registreras

EDP Vision Ärende är utvecklat för snabb och smidig registrering av ärenden

e-post till ärende. Följ enkelt alla ändringar av ett dokument med hjälp av versionshantering.

och händelser. Använd färdiga standardrapporter, se nuvarande och kommande

Alla filer i systemet lagras skyddade.

arbetsuppgifter direkt på startsidan och dra nytta av ”bocka av”-funktionen för
dina uppgifter.

Kopplingar: EDP Vision Ärende är flexibelt och har kopplingar mot flertalet ekonomisystem.
Genom koppling mot GIS presenterar man enkelt på karta, hämtar information från karta

För att säkerställa Personuppgiftslagen PUL och de sekretesskrav som föreligger,

och visar ärendeinformation genom karta. Med FIR-koppling hämtas snabbt fastighets-

är säkerheten hög i EDP Vision Ärende. Genom post- och registerbehörighet styrs

information, ägaruppgifter, adresser och koordinater.

rätt information till rätt person.

Kort om EDP Vision Ärende
l

Utvecklat för att uppfylla PUL och sekretesskrav.

l

Komplett nämnd- och möteshantering integrerad med ärendehanteringen.

l

Aktuell information direkt på personlig startsida.

l

Färdiga standardrapporter som kan ändras efter dina behov.

l

Rätt person ser rätt information med post- och registerbehörighet.

Tidsredovisning: Håll enkelt koll på hur många timmar som läggs på ärende, aktivitet och
område. Färdig rapport för uppföljning av handläggningstid samt smidig debitering av nedlagd tid.
Massutskick: Skriv ut brev och skicka e-post till många mottagare. Samtidig registrering
av händelser och ärenden kan göras automatiskt. Stödjer de vanligast förekommande
e-postprogrammen.

Tilläggsprodukter
EDP Vision Ärende kan skräddarsys efter dina behov med hjälp av tilläggsprodukterna Arkivkoppling, GIS-koppling och FIR-koppling.
Många användare: EDP Vision Ärende har kapacitet för att många användare ska kunna
arbeta samtidigt. Dessutom skyddas det användaren gör från påverkan av andras aktiviteter.
AD-integration: EDP Vision Ärende kan integreras med Active Directory, vilket förenklar hantering av användre och behörigheter. Det möjliggör också automatisk inloggning
(Single-SignOn).

EDP Vision - ett heltäckande verksamhetssystem!
EDP Vision är ett heltäckande verksamhetssystem inom ärende-, mötes- och dokumenthantering samt tillsyn för alla delar inom offentlig förvaltning, statliga verk och bolag. Hela
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet, kring till exempel tillsyn och bygglov, är
integrerad med kommunens övriga ärende-, nämnd- och dokumenthantering.
Detta uppfyller miljö- och byggförvaltningens krav på verksamhetsstöd och ger möjlighet till
tillsyn och registerhållning, debitering av årsavgifter, tillsynsavgifter och administration på ett
enkelt, effektivt och transparant sätt för kommunen!

EDP levererar till fler än 90% av Sveriges kommuner!
EDP:s produkter bildar heltäckande och funktionella IT-lösningar för ett flertal stora verksamhetsområden, såsom debitering, vatten och avfall, miljö, bygg och ärendehantering. Vi
arbetar tätt ihop med många av Sveriges kommuner, stora renhållningsföretag, statliga verk
och bolag.
Verksamhetssystemen skapar synergi som leder till tidsbesparing och förenklad hantering av
många samhällsfunktioner, vilket bidrar till ett fungerande och enkelt samhälle för alla. Fler
än 90% av Sveriges kommuner driver sin dagliga verksamhet med hjälp av mjukvara från EDP.
Vi levererar inte bara ett verksamhetssystem, som kund till oss kan du påverka utveckling
och prioritering av ny utveckling av ert verksamhetssystem. Detta leder bland annat till ett
komplett och aktuellt verksamhetssystem gällande lagkrav och nationella riktlinjer. EDP
anordnar även årliga utvecklingskonferenser, seminarier och utbildningar, där du har möjlighet att nätverka inom ditt verksamhetsområde samt kompetensutveckla dig och din personal.
På supportavdelningen möts du av kompetent och engagerad personal med erfarenhet från
bland annat kommunal verksamhet och systemutveckling. EDP släpper ungefär tre till fyra ordinarie uppdateringar per år. Dessa ingår i den årliga avgiften och laddas enkelt och säkert ner via EDP:s
hemsida. Varje version utökas med ny funktionalitet som i sin tur ger dig möjligheten att utveckla och
effektivisera verksamheten.

En del av ditt digitala samhälle!
EDP, www.edp.se, sales@edp.se, 046-23 45 50

