
SMARTDOCUMENTS-KOPPLING FÖR PLATINA

Öka produktiviteten genom att automatiskt fylla dokument med korrekt  
innehåll med Platinas SmartDocuments-koppling. Hantera dynamiska  
mallar snabbt och enkelt.

Automatisera dokumentgenereringen med 
SmartDocuments medan ni arbetar i Platina

Tänk om ni automatiskt kunde skapa kompletta och färdiga dokument från Platina? 
Platina ser självt till att varje dokument fylls med data från det aktuella ärendet. Ett 
dokument består dock av mer än bara data innan det är färdigt, kan godkännas och 
arkiveras. Utan SmartDocuments fylls Platina-genererade dokument med innehåll på 
något av följande sätt:

Förutom data och innehåll består era dokument också av en layout enligt din  
organisations grafiska profil. Tänk dig att den grafiska profilen en dag ändras och den 
nya layouten måste implementeras i alla era mallar. Eller tänk en standardtext som 
finns i flera mallar och tänk dig att den här texten en dag behöver uppdateras. Hur 
många mallar har du? Föreställ dig nu hur mycket tid det skulle ta att uppdatera alla 
era mallar. 

Låt användaren skriva in innehållet manuellt - en klassisk felkälla, dessutom tid-
skrävande. Det finns inget sätt att säkerställa att innehållet är korrekt, dagsaktuellt 
och infogat på rätt plats med rätt format. 

Skapa en mall för varje möjlig dokumentvariant, vilket skulle resultera i en stor 
mängd mallar som alla behöver underhåll. 

Skapa inmatningsfält, menyer och kryssrutor i Platina så att användaren där kan 
välja innehåll. Ni skulle dock behöva anlita en (extern) konsult för att skapa dessa 
inmatningsfält, menyer och kryssrutor, vilket kan vara tidskrävande och kostsamt. 

Platina är en av de mest kraftfulla programvarulösningarna för dokument- och  
ärendehantering på marknaden idag. Men precis som alla andra liknande verktyg, är 
inte mallhantering och automatisering av innehåll de grundfunktioner som Platina  
ursprungligen utvecklades för. Lyckligtvis är SmartDocuments det!
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Låt dokumentet automatiskt fyllas med komplett och korrekt innehåll. Skapa färdiga 
dokument omedelbart, baserade på interaktiva mallar i SmartDocuments. Fördelarna 
är oändliga. 

Skapa och hantera interaktiva mallar i en lättanvänd miljö. Ingen kodning, bara 
drag&drop. 

Skapa anpassade dokument snabbt och effektivt. Automatiserad dokument- 
generering är en enorm tidsbesparing, det minskar fel och höjer kvalitén. Med hjälp 
av ledande dialogskärmar med hjälptexter guidas användarna till att skapa  
kompletta, felfria och anpassade dokument. Inga fler copy&paste misstag.

Skicka alltid era dokument med rätt grafiska profil. Layouten på alla era mallar 
hanteras på en central plats, vilket innebär att ändringar av den grafiska profilen 
bara behöver implementeras en gång och kommer automatiskt och omedelbart att 
uppdateras i alla mallar. 

Håll återkommande standardtexter korrekta och aktuella. Alla standardtexter är 
rättssäkra och alltid dagsfärska. Ändringar av standardtexter uppdateras  
automatiskt och omedelbart i alla era mallar.  

Ärendedata från Platina infogas automatiskt i era dokument. Vår integration av 
SmartDocuments med Platina är sömlös. För slutanvändaren av Platina är processen 
för att skapa dokument densamma = inget behov av att ändra beteende eller införa 
nya processer. SmartDocuments ger bara mervärde, ingen funktionalitet går  
förlorad. 

Tillåt oss att presentera ett effektivare och snabbare sätt att hantera  
innehåll, grafisk profil och standardtexter.



SmartDocuments står för mer än 25 års erfarenhet inom 
området automatiserad dokumentgenerering och  
mallhantering. Vi levererar ett lättanvänt system som 
låter er skapa och hantera interaktiva mallar samt en 
intuitiv programvara för att skapa felfria dokument. 

 
www.smartdocuments.se 
info@smartdocuments.com 
+46 70 611 6503

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor 
och data. Det betyder att vi möjliggör för dig att kunna 
lita på, samarbeta med och dra insikter från ditt data. 
Vi förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, 

vid rätt tidpunkt. Varje gång. 

 
www.formpipe.com/sv
info.se@formpipe.com

+46 8 555 290 60

“SmartDocuments förmåga att hantera komplexa xml-strukturer och utifrån 
det automatiskt skapa komplett och korrekt innehåll har hjälpt oss enormt.”  
                                                                                                                   

      Elisabeth, mallkonstruktör

Skapa färdiga dokument automatiskt, som innehåller all ärendedata samt 
komplett och korrekt innehåll. Vill du lära dig mer om hur SmartDocuments 
koppling för Platina för alltid kan förändra ert sätt att arbeta? Låt oss veta! 

Ytterligare fördelar 
Din organisation kan nå oanade höjder av besparingar genom att även använda  
SmartDocuments för andra ändamål än endast Platina, såsom fristående Word-mallar 
och mallar för andra ärendehanterings- eller verksamhetssystem. Det är då ni släpper 
lös den fulla kraften hos SmartDocuments. 

Håll det rent och enkelt. SmartDocuments-kopplingen för Platina står för  
enkelhet och effektivitet. Det är krävs ingen raketingenjör eller omfattande  
IT-kunskap. Minska antalet mallar inom din organisation med mer än 50 % och 
öka kontrollen över dokumentkvalitén. Tack vare minimalt handpålägg minimerar 
ni risken för fel. Versionshantering låter er hålla koll på mallhistoriken. 
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