Kursprogram e-Arkivera i praktiken
GRUNDKURS FÖR DIG SOM VILL KOMMA IGÅNG MED
E-ARKIV
Få en genomgång av leveransprocessen
I denna kurs får du kunskap och handfasta råd från verkligheten. Kursen tar fasta på att eArkiv är en del
av organisationens informationsflöde och ger exempel på en leveransprocess, där vi med hjälp av
övningar och diskussioner djupdyker i vissa ämnen. Du får lära dig grundläggande strategier för
eArkivering, processtänk metoder och arbetssätt hands on. Vi går igenom begrepp, standarder och
grundläggande informationshantering.
Kursen är till för dig som är intresserad av eArkivering och har arbetat med frågorna ett tag eller har
kunskap om arkivering motsvarande vår kurs Arkivera i praktiken.

9.00

Vad är eArkiv?
eArkiv som produkt, eArkiv som tjänst, eArkiv som egenutvecklat system

10.00 Fikat är framdukat!
10.15 Leveransprocessen
Preinitiering, Initiering, Konvertering (mappning), Praktisk övning 1, Gallring,
Verifiering, Diskussion, Import (export ur verksamhetssystem), Överlämning
12.00 Vi äter lunch och nätverkar
13.00 Strategiskt val
Som en del av organisationens informationskedja (flöde), Som en del av
applikationskonsolidering
13.20 Informationskategorier
Övning 2
14.15 Vi unnar oss en kaffe
14.30 Olika angreppssätt forts.
Löpande arkivering, Arkivera filer, Arkivera web
15.30 Summering
Vi genomför ett minitest baserat på kursdagen och tar upp deltagarnas frågor och
fortsatta arbete
16.00 Kursen avslutas

Kursledare Christer Atterling
Vill du ha en praktisk och användbar genomgång av vad eArkivering är? Jag kan ge dig mängder av
exempel från ”verkligheten” på hur andra kommuner och landsting gör. Jag ger dig kunskap om vad
man ska tänka på innan, medan och efter man genomför ett projekt. Hur organisationens strategi styr
så att eArkiv blir en naturlig del av processen. Oavsett om du har praktiska erfarenheter av eArkivering
eller inte så passar denna kurs dig som vil l lära dig grunderna. Jag hoppas jag får dela med mig av
min erfarenheter till dig, vi ses väl?
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