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ephorte eInnsyn

Ved å bruke av ephorte eInnsyn vil brukere lett finne
journalposter, dokumenter og utvalgsinformasjon uten å
måtte kunne saksbehandling, bruke avanserte grensesnitt
eller ha forståelse for offentlig saksbehandlingsspråk.

Enklere deling - ephorte eInnsyn kan integreres i
virksomhetens portal

Kontakt oss
For ytterligere informasjon
eller demonstrasjon ring
06500 eller send mail til
info@evry.com.

Om EVRY
EVRY er et av de ledende ITselskapene i Norden.
Vårambisjon er å gi mening
og liv til informasjon gjennom
ideer, teknologi og
løsninger som
skaper verdier for våre
kunder og nytte for
samfunnet vi lever i. EVRY
kombinerer omfattende
bransje-kunnskap med en
kundenær tilnærming. Vi
kombinerer det store
foretakets muskler med
lokal tilstedeværelse for å
hjelpe våre kunder med å
realisere sitt fulle IT
potensiale.

ephorte

ephorte eInnsyn
ephorte eInnsyn er en modul for innsyn i
postjournal og utvalg som er uavhengig av
organisasjonens portal for internett og
intranett.

Funksjonell beskrivelse av
eInnsyn
Ved å bruke av ephorte eInnsyn vil brukere lett
finne journalposter, dokumenter og
utvalgsinformasjon uten å måtte kunne
saksbehandling, bruke avanserte grensesnitt
eller ha forståelse for offentlig
saksbehandlingsspråk.

For alle typer installasjoner kan ephorte
eInnsyn stilsettes slik at korrelerer med
eksisterende portal. Dette kan gjøres både i
xml oppsett samt ved å implementere eget
stilark. Dette stilarket lastet etter
standardstilarket slik at kundens egne ønsker
overskriver standarden

Deler i visningen
Ulike deler av visningen har
oppsettsmuligheter for visning. Dette betyr at
for eksempel tittelfeltet (med logo) gjemmes

ephorte eInnsyn har hovedsøk som leter i tittel
og avsender/mottakerfeltet. I tillegg til
hovedsøket kan det settes opp søk med dato
fra - dato til parameter samt et eget søk på
journalpostnummer.

« Ved å bruke av ephorte eInnsyn vil brukere lett finne
journalposter, dokumenter og utvalgsinformasjon uten å
måtte kunne saksbehandling, bruke avanserte
grensesnitt eller ha forståelse for offentlig
saksbehandlingsspråk. »

eInnsyn er skreddersydd for ephorte kunder
som har eller ønsker ephorte Integration
Services installert. Modulen kommuniserer
direkte med ephorte basen, og publisering av
informasjon og dokumenter blir styrt av
innstillinger og valg i ephorte.

med å sette en verdi i oppsettsfilen.

Tilpassbar og uavhengig
ephorte eInnsyn er en frittstående installasjon,
som kan tilpasses eller integreres i annen
portalløsning. Som frittstående installasjon vil
ephorte eInnsyn stå på url i kundens egen
portal. Et eksempel kan være hvis kundens
domenenavn er tinderhaug.kommune.no vil
eInnsyn kunne installeres på
tinderhaug.kommune.no/innsyn eller liknende.

Frittstående delt visning
ephorte eInnsyn kan også dele opp visningen
av postliste og utvalg slik at de ikke krysslenker
og derfor fremstår som to separate visninger.
Dette betyr at en videreføring av eksemplet
over kan gi
tinderhaug.kommune.no/innsyn/postliste for
postlistevisningen, mens utvalg kan vises på
tinderhaug.kommune.no/innsyn/utvalg uten at
disse lenker til hverandre.

Integrert i annen portal
I annen portal kan ephorte eInnsyn integreres
inn i eksisterende visning ved innramming, men
uten at ephorte eInnsyn er avhengig av annen
installasjon. Skal du bytte portal, integreres
ephorte eInnsyn lett mot alle typer portaler

ephorte eInnsyn utseende

Bestilling eller direkte visning
av dokumenter
Ved oppsett kan det velges om brukerne skal
kunne åpne dokumenter i journalposter direkte
fra nettstedet eller bestilles via e-post eller den
integrerte bestillingsfunksjonaliteten.

Krav til standardisering
- eInnsyn oppfyller de kommende WCAG 2.0
Nivå AA kravene som ligger i nytt forslag til
forvaltningsstandard.

Brukervennlig, fleksibel og
uavhengig
- eInnsyn er laget enkelt og brukervennlig for
fremfinning og forståelse av informasjon
- eInnsyn kan lett tilpasses funksjonelt og
utseendemessig til å passe alle typer portaler
- eInnsyn virker i ulike nettlesere som Safari,
Firefox og Internet Explorer
- Brukere med funksjonshemming skal ha
samme mulighet for å fremfinne og forstå data
som andre brukere (WCAG 2.0)
- eInnsyn har stor fleksibilitet ved oppsett og
utseende.
- eInnsyn er separat fra din portal og kan stå
som egen installasjon samt at den kan
innlemmes i din portal uten å være avhengig av
denne. Dette er uavhengig om din løsning
baseres på leverandøreiet eller åpen
kildekode.

