
Den traditionella registratorsrollen står inför 
förändringar. Allt fler ärenden automatregi-
streras i systemen via olika former av 
e-tjänster. Beslut i sammanträdesform min-
skar i rasande takt e�ersom många organisa-
tioner idag ser till att mål och styrande doku-
ment möjliggör att fler beslut kan fattas av 
enskild handläggare. Medborgare visar även 
ett stort intresse för att ”följa sitt ärende”. 

Lösningen ger dig tillgång till de ärenden som 
din verksamhet bereder så att beslut ska 
kunna fattas av enskild beslutsfattare eller i 
sammanträdesform.

I systemet har du möjlighet att söka e�er, 
samla, utbyta och skapa egen information. Du 
kan även kommunicera och dela information 
med andra aktörer. Om du är berättigad att 
själv fatta beslut i ett ärende finns stöd för att 
expediera beslutet och avsluta det. 

Ciceron Dokument- och ärendehantering är 
kärnan i Visma Consultings produktportfölj 
för hantering av verksamheters allmänna 
handlingar. Applikationen  är ett webbaserat 
verktyg för en organisations informations-
hantering, som förutom att hantera allmänna 
handlingar även kan användas som ett 
projektverktyg. 

Ciceron Dokument- och ärendehantering 
levereras som en molntjänst eller som lokalt 
installerad applikation.

Ciceron Dokument- och 
ärendehantering
För kontroll, effektivitet och säker hantering av information



Spridning av systemet

Användarvänlighet

Kostnadseffektivitet

Uppfylla regler och förordnin-
gar för hantering av allmänna 
handlingar

Stöd för projekt-
administration

Öka medborgarservicen

Värna om miljön

Attraktivare arbetsgivare

Webbaserat gränssnitt

Funktionalitet utifrån roll

Fast kostnad

Enkelt och användarvänligt IT-stöd som ger 
stöd för gällande lagsti�ning

Ett och samma system för diarieföring och 
projekthantering

Handläggning i systemet i stället för vid 
sidan om

Slopad pappershantering

Skapar intressantare arbetsuppgi�er

Ökad tillgång till verksamhetens 
allmänna handlingar

Maximalt nyttjande av Ciceron som 
IT-stöd för hantering av allmänna 
handlingar
Kostnadskontroll

Ordning och reda på allmänna 
handlingar i verksamheten

Färre system att administrera

Ökad demokrati

Förbättrad miljöprofil

Lockar nya medarbetare

Behov Ciceron Nytta

Ciceron Dokument- och ärendehantering kan 
hantera både allmänna och ej allmänna han-
dlingar. En användare kan lägga upp ett 
projektrum som kan vara personligt eller 
delas med kollegor. Naturligtvis framgår det 
tydligt om informationen är del av ett 
diariefört ärende. Om inne-hållet i ett projek-
trum behöver diarieföras kan du, om din 
behörighet tillåter, själv diarieföra informa-
tionen i ett nytt eller befintligt ärende. 

De senaste rönen om hur man skapar en kra�-
full och enkel kommunikation mellan männi-
ska och dator har tagits till vara. Exempelvis 
ingår det en unik funktionalitet för att spont-
ant, i Officeprodukter som Word, öppna och 
spara dokument från/till applikationen.

För mer information, kontakta gärna Visma Servicedesk

020 751 751 • ciceron@visma.se • www.visma.se


