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DOKUMENTBIBLIOTEK
ET DOKUMENTBIBLIOTEK HJELPER DEG TIL Å STRUKTURERE,
BEHANDLE OG KONTROLLERE DOKUMENTER

HVEM TRENGER EN DOKUMENTMODUL?
Alle virksomheter som har krav til dokumentert infomasjon ved ISOsertifiseringer, avtaler eller konsesjoner, og alle virksomheter som har
ansettelser og ellers er underlagt krav om dokumentert informasjon i
lov og forskrift, vil ha nytte av dokumentmodulen.
Dokumentmodulen har støtte for arbeidsflyt fra etablering til
endring, godkjenning og publisering. Modulen har også gode
rutiner for høringsrunder.

FUNKSJONER
DYNAMISKE KATALOG STRUKTURER

DYNAMISK METADATA

FORHÅNDSDEFINERT ARBEIDSFLYT

SENDE PÅ HØRING

VERSJONERING & KATEGORISERING

FLETTING

DISTRIBUSJON & REVISJON

DOKUMENTSTYRING

STØTTE FOR «AVTALEADMINISTRASJON» NÅR DOKUMENTET ER EN AVTALE

KVALITETSLEDELSE OG DOKUMENTASJON
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DOKUMENTMODULEN I LANDAX er en løsning for styring av

alle skriftlige rutiner, prosedyrer, instrukser, referater og andre typer
dokumenter i form av tekst, bilder, URL, e-poster og andre filer. Ved
å bruke LANDAX som dokumentbibliotek vil slik informasjon kunne
bli lagret, versjonert, revidert og distribuert etter dine egne oppsatte
rutiner.

LANDAX DOKUMENTBIBLIOTEK har støtte fra, og støtter, andre
moduler i Landax som bl.a. risiko, oppgaver, avvik og produkter.
Dokumentene administreres i egen modul, og vil også ligge tilgjengelig
i modulene hvor disse benyttes. Dokumentene kan organiseres i en
mappestruktur som er tilpasset bedriftens behov og ønsker.

DOKUMENTBIBLIOTEK dekker behov for arkiv og arbeidsflyt rundt
håndtering av alle typer dokumenter. Dokumentbiblioteket har et
innhold som støtter behovet for informasjon omkring forskjellige
fagområder; som f.eks. kvalitet og HMS. Biblioteket har også spesielle
funksjoner for avtalehåndtering og dokumentflyt ifm. dette.

LANDAX APP
LANDAX har god støtte for håndtering av dokumenter
i sin APP. Gjelder både WEB og APP.
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ARBEIDSFLYT - DOKUMENTBIBLIOTEK
Dokumentene i LANDAX sitt bibliotek kan sendes til høring, godkjennes,
publiseres, revideres og settes til historikk. Et dokument kan ha både en
gjeldende versjon som er tilgjengelig for brukerne, og et utkast til ny versjon
som kun er tilgjengelig for bestemte personer. I tillegg kan man ha en rekke
historiske versjoner.

DOKUMENTHISTORIKK
Når et dokument ikke gjelder lenger, kan det få status “Historikk”. Det er flere
gode grunner til at dokumenter først burde ligge i historikk før de eventuelt blir
slettet. Når en versjon blir publisert, vil forrige publiserte, gjeldende versjon bli
satt til historikk. Samme dokument kan derfor ha flere versjoner i historikk.

KVALITETSLEDELSE OG DOKUMENTASJON
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LANDAX DOKUMENTSKJEMA

NYTT UTKAST
AV DOKUMENTET
STATUS
PÅ DOKUMENTET

NOTATER
KNYTTET TIL DOKUMENTET
VERSJONER
AV DOKUMENTET

DIREKTE REDIGERING
AV DOKUMENTET

REVIDERINGSDATO

DELTAKERE
PÅ HØRINGSRUNDE

MAL
SETT DOKUMENTET SOM MAL
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VERSJONERING
Når man arbeider med forskjellige versjoner av et dokument, kan man ha flere
utkast i arbeid samtidig. Dokumentet beholder sin unike ID, og den nye versjonen vil bli tilgjengelig for brukere i samme øyeblikk som den endres til aktiv.
Når en ny versjon blir aktiv, vil alle steder hvor dokumentet er i bruk i systemet
umiddelbart bli oppdatert. Den gamle versjonen blir arkivert til «historie».
Hver versjon kan ha notater, tidsfrister, ansvarlig og annen unik informasjon knyttet til seg. Du kan også koble til andre dokumenter for å vise
relasjon mellom dokumenter.

FLETTING
Eier, versjon, ID, avdeling, logo, godkjent av, m.m. kan flettes fra skjemaet
og direkte inn i dokumentets flettefelt ved nedlastning. Dette bidrar til en
betraktelig reduksjon av arbeidet rundt dokumentoppdatering.

MULTIREDIGERING AV METADATA
Multiredigering av dokumenter gir deg mulighet til å redigere flere
dokumenters metadata i en og samme operasjon. Dette gjøres enkelt ved å
markere dokumentene man skal endre på, og deretter fylle inn/fjerne ønsket
informasjon i skjemaets datafelter.
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RETTIGHETER OG ROLLER
Rettigheter og roller styrer tilgang til mapper, i tillegg til at enkeltmapper
kan gis eget rettighetsoppsett. Rettigheter settes på mapper på første nivå i
mappestrukturen, og arves nedover til alle undermapper.

DOKUMENTSTATUS
I dokumentmodulen vil kun aktive dokumenter være tilgjengelige for brukerne,
men eier/forfatter og andre med gitt tilgang kan se dokumenter med status
“under utarbeidelse” og “historikk”.
1. Under utarbeidelse
1.1. Utkast
1.2. Til høring
1.3. Til godkjenning
1.4. Klar til publisering

2. Publisert
2.1 Tilbaketrukket
3. Historikk
4. Forkastet
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NOTATER OG VARSLING
Dokumentmodulen har støtte for å legge til notater og varslinger på dokumentene som metadata. Notater kan brukes til å hjelpe deg til å skille forskjellige
versjoner av dokumentet fra hverandre, og for å legge til annen kort og nyttig
informasjon.
Dato og klokkeslett som blir valgt i notatskjemaet kan trigge en varsling til valgt
ansvarlig. Denne funksjonen er veldig nyttig når det kommer til bearbeidelse og
oppfølging av dokumenter.

DIREKTE REDIGERING
Dokumentbiblioteket har full WebDAV-støtte. Det betyr at man kan koble seg på
dokumentbiblioteket via en mengde eksterne programmer og enheter.
Dokumenthåndtering over WebDAV gir anledning til å åpne og redigere dokumenter direkte online, uten nedlasting. Ved lagring lagres dokumentet direkte
tilbake til systemet online, slik at endringene umiddelbart er tilgjengelige/synlig
for andre. Det kreves ingen mellomlagring på datamaskinen.
Kun én person om gangen kan jobbe i redigeringsmodus på et dokument, men
dokumentet kan åpnes for andre i skrivebeskyttet visning. Dersom en annen
bruker lagrer en ny versjon av dokumentet, vil f. eks. Word oppdage dette, og slå
sammen begge endringene. Dette er en funksjonalitet i Office-pakken.
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FUNGERER OGSÅ I OMRÅDER UTEN INTERNETT!
Appen vil fungere også om du skulle befinne det i et område utenfor internett-forbindelse.
Du kan for eksempel befinne deg i en kjeller hvor det ikke er nett, og ønsker å få
dokumentert et avvik som du observerer. Når telefonen får nett-dekning igjen vil appen
kunne synkroniseres med Landax og avviket blir tilgjengelig i web-applikasjonen.
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TILKNYTTEDE OG ANBEFALTE MODULER

DOKUMENTER
AVVIK

PROSESSER

DASHBOARD

PROSJEKTER

LEVERANDØRER

RISIKO

MEDARBEIDERE

SJEKKLISTER

OPPGAVER

UTSTYR

PRODUKTER

Finnes i Landax APP

Dokumentene i dokumentmodulen kan enkelt kobles og gjøres tilgjengelig i flytkart,
prosesser og de fleste andre moduler og skjemaer gjennom hele systemet.
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KONTAKT OSS:
+47 625 33 680
SALG@LANDAX.NO

WWW.LANDAX.NO

HVA ER LANDAX?
Landax AS er et selskap som utvikler og selger programvare for
blant annet kvalitetsstyring, internkontroll, HMS, risikoanalyse,
FDV, mattrygghet og sertifisering. Alt er utviklet i samarbeid med
næringslivet.
Vi står også til tjeneste med rådgivning og coaching i forbindelse
med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontroll.

HVORFOR VELGE LANDAX?
Landax systemet består av over 25 moduler og seks fagområder som
støtter hverandre. De seks fagområdene dekker Prosjekt, Kvalitet, HMS,
Risiko, FDV og HACCP.
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ADRESSE
Landax AS
Grønnegata 21A
2317 Hamar, Norge
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KONTAKT
+47 625 33 680
salg@landax.no
www.landax.no
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