
Från hyllmeter till e-arkiv

Servicebyrå

Arkivas servicebyrå utför skanning, mikro-
filmning, registrering av metadata, kopie-
ringsservice och säker långtidsförvaring 
av originalfilm åt bl a många av Sveriges 
kommuner. De metoder som används är 
certifierade av Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut.

Vi åtar oss större uppdrag inom området 
digitalisering och kan preparera och gallra 
handlingar, skanna, filma samt registrera 
information för återsökning och statistik. 
De metoder som används är effektiva och 
ger en betydligt lägre kostnad och ofta 
högre kvalitet för kunden jämfört med om 
arbetet skulle utföras inom den egna orga-
nisationen.

Arkivas servicebyrå har utrustning för att 
producera pappersritningar i originalstor-
lek från digitala källor upp till A0-format. 
Utskrifter kan beställas på nätet och skickas 
till mottagaren samma dag.

Skanning av pappersarkiv

Vid införande av e-arkiv är det ett om-
fattande arbete att skanna in befintliga 
pappersarkiv. Vissa arkiv är dock värda att 
digitalisera. Arkiva har lång erfarenhet och 
unika rutiner för att hantera arbetet med 
hög kvalitet och kostnadseffektivt. Förut-
om skanning av pappersdokument i olika 
format finns utrustning för att skanna in 
mikrofilm, rullfilm och fönsterkort.

Leverans till e-arkiv

För att kunna söka i ett e-arkiv måste in-
formationen indexeras. Arkiva har rutiner 
och erfarenhet att skapa den metadata som 
behövs för de digitaliserade handlingarna. 
Resultatet kan levereras på ett format som 
ditt e-arkiv kan ta emot.

Redan 1969 var Arkiva först på marknaden med att lansera mikrofilm i kombination 
med databehandling. Idag arbetar vi med digitalisering av dokument i alla tänkbara 
storlekar. Våra tjänster med scanning och mikrofilmning för digitala arkiv ger ökad 
effektivitet och lägre kostnader.
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FÖR INFORMATION, KONTAKTA: 
Tel växel 021-18 70 10
info@arkiva.se    www.arkiva.se 
Arkiva AB, Box 217, 721 06 Västerås
Besöksadress: Brandthovdagatan 9, Västerås

Arkiva AB ingår i Addnode-koncernen som  
är noterad på OMX Nordic List, Small Cap.
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