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Bakgrund
Smartinfo grundades 2001 och har 
sedan starten skapat tjänster för 
digitalisering, effektivisering och 
automation av processer relaterat till 
inkommande information.

Vårt fokus är att erbjuda kvalitativa och 
kompletta lösningar för att 
effektivisera och förenkla era processer 
kring inkommande information. Våra 
lösningar skapar strukturerad, sökbar 
och spårbar information och minskar 
er arbetsbörda. Vår filosofi är att det 
ska vara lika enkelt att spara och sedan 
hitta dokument oavsett ursprungs- 
format; papper, e-post eller fil på 
datorn. Våra systemlösningar är enkla 
att förstå och använda. De kräver vare 
sig långa utbildningar eller många 
konsulttimmar för anpassning.

Några av våra kunder idag:

Vi är ett fristående svenskt företag med 
en egenutvecklad plattform där alla 
kunders data lagras på servrar i 
Sverige. Våra kunder kommer både 
från den offentliga och privata sektorn 
inklusive banker, fondkommissionärer 
och försäkringsbolag vilket har satt 
ribban för vår säkerhet. Våra kunder vill 
fokusera på sin verksamhet och inte på 
processerna rörande informationen 
som skall föda verksamhetssystemen. 
Där gör Smartinfo en skillnad!

Smartinfo är ett av få SaaS-bolag i 
Sverige som är certifierade både för 
ISO 9001 Kvalitet och ISO 27001 
Informationssäkerhet vilket ger en 
trygghet för våra kunder att deras 
information är i säkra händer.
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Våra smarta lösningar 
kortversionen

SmartScan 
skanning, tolkning och 
verifiering med förenklad 
arkivering – sida 4

SmartMailRoom
ni ställer om posten till oss, vi 
skannar och levererar den digitalt
sida 5 

SmartArchive
ett e-arkiv som kan nyttjas både 
som närarkiv eller för slutförvaring 
av information i långtidsbevarande 
format – sida 6 

SmartManager
molnbaserad dokument- 
hantering med mängder av 
smarta funktioner – sida 10 

SmartFlow
digital ärendehantering av alla 
inkommande ärenden med 
fritextsökning och spårbarhet
sida 12

SmartContract 
molnbaserad avtalshantering 
med behörighetsstyrning, 
mallar och påminnelser
sida 9 

SmartDiarium
Digital diarieföring och 
ärendehantering för den 
moderna organisationen
sida 15 

SmartHRM
Smart och säker lagring, 
hantering och delning av
personalakter – sida 11
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SmartScan 
Skanning och tolkning av blanketter, formulär, enkäter, avtal etc.
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-Vi kan erbjuda skanning som:

Tjänst internt hos oss. Mellankänsligt material där vår kund vill ha bättre 
kontroll på vem som utför skanningen. Se SmartMailRoom nedan.

Tjänst där kunden utför skanningen själv på vår skanner och med vår program-
vara där bara auktoriserade personer får se och hantera handlingar 

-Vi hanterar idag ca 1 miljon handskrivna handlingar per år.
-Vår process är mycket säker och vår leverans håller mycket hög kvalitet 

SmartScan vänder sig till kunder som tar emot mycket strukturerad information i 
form av blanketter – ansökningar, ändringar, köp- och säljnotor, autogiro-
anmälningar etc. – och vill ha hjälp med att läsa informationen och få den lever-
erad till sig digitalt eller helt enkelt bara vill ha dokumenten klassificerade och 
inlagda i ett e-arkiv för snabb och enkel återsökning.

SmartScan är en distribuerad skanningtjänst vilket innebär att vi installerar skan-
ner hos kunden som sedan skannar sina dokument själv. Framförallt handlar det 
om kunder där man tagit beslut om att man inte vill att originaldokumenten skall 
hanteras av en tredje part. Övriga kunder kan nyttja vår SmartMailRoom-tjänst 
istället och slipper då även ta emot, öppna, sortera och skanna dokumenten själv.

Smartinfo har över 15 års erfarenhet kring kvalitativ och säker tolkning av
handskrivna formulär och blanketter. Exempel på dokument vi tolkar är kuponger,
enkäter, avläsningskort, beställningsblanketter, autogiroansökningar, fondbyten
och ansökningar.
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SmartMailRoom 
Få analog post levererad digitalt

Vår SmartMailRoom-tjänst vänder sig både till kunder som vill slippa den fysiska 
hanteringen av post på kontoret och kunder som har behov av att få hjälp att 
effektivisera och automatisera strukturerad information som kommer via brev.

SmartMailRoom-tjänsten innebär i grunden att kunden ställer om posten till oss 
och vi skannar och levererar den digitalt (PDF/TIF). Beroende på kundens behov 
kan SmartMailRoom konfigureras på olika sätt. Främst handlar det om vilken 
typ av post som vi skall hantera för kunden.

När det gäller ostrukturerad information så handlar det främst om att ta hand 
om den fysiska hanteringen av posten, mottagande, öppning, sortering, 
preparering och skanning. Posten levereras därefter digitalt enligt kundens 
önskemål

Normalt sker vår leverans säkert via SFTP / FTPs till en server där kunden hämtar 
informationen och importerar den till verksamhetssystemet för att slippa 
integration innanför brandväggen.

Oavsett om det handlar om strukturerad eller ostrukturerad information så kan vi 
hantera den fysiska arkivering av dokumenten. Dokumenten läggs i arkivboxar 
där varje digitalt dokument taggas med ett digitalt ID som pekar på vilken box, 
vilken bunt och på vilken plats det fysiska dokumentet kan återfinnas. Tack vare 
att dokumenten arkiveras ostrukturerat behöver de inte gallras när den digitala 
pekaren till det fysiska dokumentet raderas, vilket gör att fysisk gallring aldrig blir 
nödvändig även om dokumentet innehåller persondata.

När det gäller strukturerad information som formulär och blanketter så kan vi, i 
bästa fall, tillhandahålla en fullständigt automatiserad process där tjänsten 
fångar, klassificerar och automatiserar hanteringen av inkommande 
information som sedan levereras direkt in i verksamhetssystemet.



SmartArchive
Information tillgänglig direkt när du behöver den 
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SmartArchive är ett modernt och flexibelt E-arkiv som följer principerna och speci- 
fikationerna för den funktionella uppdelningen av gränssnitt, komponenter och 
informationspaket för arkivhantering enligt OAIS-modellen. Arkivet kan nyttjas 
både som närarkiv för information som används mer eller mindre
regelbundet eller för slutförvaring av information i långtidsbevarande format. 
SmartArchive kan ta emot, lagra, omhänderta, återsöka och hämta elektroniska 
handlingar, dokument, ärenden, arkivobjekt med tillhörande metadata så att de 
kan bevaras och hanteras enligt definierat och gällande regelverk.

Alla handlingar blir sökbara på de metadata som kunden har bestämt att 
handlingarna skall vara klassificerade på. Vi kan dessutom OCR-tolka handlingar 
så att de blir fritextsökbara på ord i handlingarna.

SmartArchive har funktionalitet för att definiera gallringsregler och för att utföra 
automatisk gallring av metadata och arkivobjekt. Med gallring avses planerad och 
varaktig förstörelse. Det finns också möjlighet att ge rättighet till utvalda 
användare att utföra manuell gallring av metadata och av arkivobjekt.

SmartArchive stödjer import/export från och till andra systemlösningar för 
e-arkivering baserat på öppna, dokumenterade specifikationer. Arkivet kan även 
göras publikt via API med säker inloggning och behörighetsstyrning.



I de flesta verksamheter har man kvar eller får in handlingar i pappersform och på 
andra analoga format som kan behöva digitaliseras för att bevara materialet för 
framtiden. Genom att digitalisera sitt arkivmaterial kan man göra det mer lätt- 
åtkomligt för dem som arbetar i verksamheten samt för andra intressenter och 
allmänheten om så önskas.

Digitalisering av arkiv är ett område där vi har spjutspetskompetens och kan 
er bjuda professionella lösningar för såväl små som stora verksamheter. När ni 
anlitar oss får ni tillgång till professionell utrustning och personal som vet hur man 
på bästa sätt konverterar handlingarna till hållbara format med relevanta 
metadata som gör materialet sökbart och mer lättillgängligt för olika typer av 
applikationer. Vi kan också hjälpa till med arkivkonverteringar som förutom 
dokument även innehåller ritningar och mikrofiche.

För att vara säker på att de digitala dokument som skapas är hållbara för fram- 
tiden sparar vi materialet i de format som är internationell standard i arkiv- sam-
manhang. Ett exempel på detta är formatet PDF/A som är ISO- standardiserat och 
erbjuder samma fördelar som vanliga PDF-filer när det gäller lagring av texter och 
bilder. 

Arkivkonvertering
backlogg/digitalisering
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Att läsa äldre dokument som har skannats in kan ibland vara en utmaning. Det är 
heller inte praktiskt att sitta och zooma in och ut i bildfiler då man läser på en 
mindre skärm. Här kan OCR vara ett utmärkt komplement för att texten ska bli 
mer lättillgänglig. Det gör det möjligt att söka i hela texten och den kan enkelt 
formateras för olika skärmstorlekar. Vid konvertering av arkiv kan såväl maskin- 
skrivna som handskrivna texter läsas in och konverteras till digitalt format.

Att digitalisera sitt arkivmaterial istället för att enbart bevara materialet på 
analoga format har ett flertal fördelar:

Sökbart enkelt och snabbt

Tillgänglig på olika enheter  

Skonar originalhandlingarna 

Kan ersätta originalhandlingarna 

Bättre integration med existerande system



SmartContract
Förenklar förvaltningen av era avtal

Hantering av avtal är resurskrävande och kostsamt, t.ex. överser många möjligheten 
att omförhandla avtalen vid förfallodatum.

SmartContract är ett avtalshanteringssystem som ger full kontroll över 
verksamhetens alla avtal där avtalets interna administratör blir påmind när ett avtal 
snart förfaller och därmed har möjlighet att omförhandla, säga upp eller upphandla.

Alla typer av avtal, som till exempel leverantörsavtal, kundavtal, partneravtal, 
serviceavtal, ramavtal, konsultavtal och anställningsavtal, kan visas eller hållas låsta 
baserat på den behörighet användaren har. Graden av tillgång på respektive 
avtalstyp sätts upp centralt. Individuella medarbetare får, utifrån behörighet, snabbt 
och enkelt tillgång till avtalen och kan arbeta med informationen utifrån de behov 
de har. Några av fördelarna att arbeta med SmartContract är att:

Alla typer av avtal kan hanteras kategoriserat på process, funktion eller avdelning 

När avtalet är skannat och inlagt i systemet är det sökbart

Vi kan erbjuda webformulär för enklare, snabbare och säkrare import av avtal  

Automatiska påminnelser när förfallodatum närmar sig

Systemet kommunicerar med kalendern för påminnelser

Snabbfunktion för att förlänga avtal och flytta med påminnelse

Behörighets- och rättighetshantering för tillgång och hantering av avtal 

Kategorisering och definiering av avtalen efter organisationens önskemål 

Global och säker åtkomst till avtalen eftersom tjänsten är molnbaserad

Möjlighet att få webbklient för användare som endast skall kunna se avtal

9



10

SmartManager
Molnbaserad dokumenthantering med smarta funktioner

Många organisationer har problem med att hålla ordning på dokument och sam- 
tidigt erbjuda en enkel och smidig lösning för kollaboration mellan anställda. 
Under senare år har molnbaserade lösningar blivit allt mer populära men i många 
fall erbjuder de antingen inte den flexibilitet och styrning som företaget vill uppnå 
eller så är de svåra att jobba i.

Vårt fristående molnbaserade informationssystem, SmartManager, hjälper till att 
skapa ordning och reda på alla typer av digitala dokument samtidigt som det är 
enkelt att arbeta i, flexibelt, säkert och enkelt att implementera.

SmartManager erbjuder ett flertal fördelar för att man skall kunna jobba 
snabbare och effektivare i det dagliga arbetet:

Ansvarig för informationshantering 
kan sätta upp strukturen och låsa 
den så att alla följer samma struktur 
vilket förenklar för alla att hitta 
dokument

Man kan styra vem som har 
behörighet att ta del av informa- 
tionen och vem som har rätt att 
ändra i eller radera dokument.

SmartManager erbjuder version- 
shantering med versionshistorik så 
att man kan gå tillbaka till 
ursprungliga dokumentet även 
efter att ändringar har skett 

Man kan dra och släppa dokument 
rakt in i systemet

Dokument kan favoritmarkeras för 
enkel åtkomst

Man kan ha påminnelser kopplade 
till dokumenten

Full fritextsökning som även söker 
inne i vanliga dokumenttyper

Full spårbarhet på allting som görs 
i systemet vilket inkluderar vem, 
vad och var någonstans (vilken 
dator)



SmartHRM
Smartare och säkrare hantering av personalakterna.

 

Många organisationer saknar ett system för att hålla ordning på personalakterna. I 
vissa fall så sparas fysiska dokument fortfarande i hängmappar, pärmar eller 
arkivskåp. I andra fall så är dokumenten skannade och ligger på någon hårddisk. 
Oavsett vilket så brukar det leda till att det är svårt att hantera och dela 
dokumenten på önskat sätt.

Med SmartHRM så erbjuder vi en molnbaserad tjänst för att hålla ordning på 
dokumenten som tillhör personalakten på ett organiserat sätt vilket gör att 
dokumenten är enkla att hitta och i förekommande fall dela. Fysiska dokument 
skannas och taggas med korrekt metadata medan digitala dokument, inklusive 
e-post, kan läggas in direkt i SmartHRM. Alla digitala dokument är fritextsökbara 
och skannar man fysiska dokument med OCR så är de också fritextsökbara. I de 
flesta fall så behöver man inte behålla fysiska kopiorna utan det räcker med de 
digitala kopiorna.

SmartHRM är en molntjänst med full behörighets- och rättighetsstyrning vilket 
gör det enkelt att dela dokument utan att riskera att obehöriga personer kan ta 
del av dem även om man sitter på olika orter. Systemet har också full spårbarhet 
vilket gör att det underlättar att följa GDPR. SmartHRM medger att sätta 
automatradering på dokumenttyp om det finns dokument om anställda man 
bara får behålla en viss tid. Det går också att sätta automatradering på hela 
personalakten viss tid efter personen har slutat, t e x efter 10 år.

Är man en lite större organisation som har fler personalärenden så kan man 
kombinera SmartHRM med vårt ärendehanteringssystem med för 
ändamålsenlig hantering av personalärenden.

Ta första steget mot en smartare och säkrare hantering av personalakterna genom 
att prova SmartHRM!

11



12

SmartFlow
Workflow och ärendehantering

 

Information som skall föda verksamheten kommer in till organisationer på många 
olika sätt och i många olika format. Detta skapar i många fall informationsöar 
vilket gör det svårt att få en överblick kring vad som skall göras, vad som gjorts, av 
vem och när. 

Vår lösning är att samla alla inkommande ärenden i vårt ärendehanteringssystem, 
SmartFlow, och alla tillhörande dokument i underliggande arkiv. Detta ger en god 
överblick över alla ärenden som skall hanteras, att de blir gjorda i tid, att det som 
gjorts är dokumenterat och att inget blir bortglömt. Vidare så ger det direkt access 
till underliggande dokument oavsett om de har genererats digitalt i form av 
webbformulär, e-signerade avtal och epost eller analogt i form av blanketter eller 
brev.

SmartFlow vänder sig framförallt till organisationer som jobbar mot
privatpersoner, både med strukturerad information (blanketter, formulär, orders)
via post eller webbformulär och ostrukturerad information (frågor, ändringar
m.m.) som kommer in t.ex. via e-post.

Ett ärende startar oftast med ett ankommande dokument, e-postmeddelande 
eller när kunden fyller i ett webbformulär på hemsidan. All information som finns 
tillgänglig hjälper medarbetaren att fatta rätt beslut och att göra saker i rätt 
ordning. Att inkludera samtlig information och automatisera inkommande 
handlingar mot aktuella ärenden påskyndar och förbättrar kundens upplevelse av 
hanteringen.  



Workflow 

I SmartFlow finns all funktionalitet för att följa ett ärende från start till mål:

Automatisk hantering av inkommande ärenden:
- Blanketter skannas, klassificeras, tolkas och importeras
- Webbformulär klassificeras och importeras
- E-post importeras via Exchangeintegration

Nya ärenden kan läggas upp direkt i systemet, t ex ärenden som kommer in via 
telefon eller ärenden som flyttas över från personlig e-post  

Fullständig fritextsökning är möjlig och medför att det lätt att hitta relaterade 
dokument

Färgkodning av ärenden och full översikt över ärendestatus

Rättighetsstyrning av all information så respektive grupp endast kan se och 
komma åt ärenden som berör dem

Systemet kommunicerar med kalendern för påminnelser

Hanterar ni persondata så underlättar SmartFlow för er att följa GDPR genom 
spårbarhet, behörighetsstyrning, konsolidering och gallring.
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Stöd för att underlätta kraven från GDPR

SmartFlow underlättar också för organisationer som hanterar persondata att möta 
kraven från GDPR eftersom ostrukturerad information blir strukturerad och sökbar 
i ett verktyg med full spårbarhet. Alla applikationerna i vår plattform inkluderar 
möjligheter att sätta skilda behörigheter och rättigheter för olika användar- grup-
per och erbjuder full spårbarhet på allting som görs i plattformen vilket inkluderar 
vem, vad och var någonstans (vilken dator).



SmartDiarium
Digitalt diarieförings och ärendehanteringssystem.

 

SmartDiarium är ett modernt och flexibelt ärendehanteringssystem för offentlig 
sektor och andra som använder sig av diarieföring. Precis som ett 
ärendehanteringssystem så startar ett ärende oftast med ett ankommande brev, 
e-postmeddelande eller när kunden fyller i ett webbformulär på hemsidan. 
E-postmeddelandena och webbformulären kan importeras in i SmartDiarium 
automatiskt medan ankommande post får skannas i registraturen. Registratorn 
kan därefter tagga alla ärenden och dokument med korrekt grundinformation 
och delge utsedda handläggare. All information som finns tillgänglig hjälper 
handläggaren att fatta rätt beslut och att göra saker i rätt ordning. Att inkludera 
samtlig information och automatisera inkommande handlingar mot aktuella 
ärenden påskyndar och förbättrar kundens upplevelse av hanteringen.

SmartDiarium underlättar för komplettering av ärenden genom att e-post kan 
skickas ut direkt från systemet med diarienummer i ärendemeningen. En kopia av 
alla utskickade e-postmeddelanden sparas under respektive ärende vilket gör att 
det finns dokumentation på vad som gjorts. När mottagaren svarar på 
e-postmeddelandet så går det automatiskt in i befintligt ärende och 
handläggaren kan se att ärendet har fått en komplettering.

Vår SmartDiarium lösning är ett komplett digitalt ärendehanteringssystem där 
ärenden kan genereras via skannade dokument, e-post, webbformulär eller 
skapas direkt i systemet vid t ex ett inkommande samtal. 
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I SmartDiarium finns all funktionalitet för att följa ett ärende från start till mål:

Automatisk hantering av inkommande ärenden

Fysiska dokument skannas, klassificeras, tolkas och importeras 

Webbformulär klassificeras och importeras

E-post importeras via Exchangeintegration

Delgivningsknapp för registrator att informera handläggare om att det finns ett 
ärende att hantera

Nya ärenden kan också läggas upp direkt i systemet, t ex ärenden som kommer 
in via telefon eller ärenden som flyttas över från personlig e-post

Fullständig fritextsökning gör att det lätt att hitta relaterade dokument

Färgkodning av ärenden och möjlighet att anteckna både till ärendet och till 
dokumenten. Anteckningarna är också sökbara.

Rättighetsstyrning av all information så respektive avdelning eller handläggare 
endast kan se och komma åt ärenden som berör dem

Handhar ni persondata så underlättar SmarDiarium er att följa GDPR, både när 
det gäller att gallra information och följa upp incidenter.
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Om det verkar intressant tar vi gärna ett förutsättningslöst möte för 
att gå igenom vad vi skulle kunna hjälpa just er med avseende en 
effektivare hantering av era informationsflöden.

Vi ser fram emot en fortsatt diskussion! 

Vänliga hälsningar

SmartInfo
Gustavslundsvägen 135
167 51 Bromma
08-630 08 88
info@smartinfo.se
www.smartinfo.se




