Hur bevarar man all
data i ett system som
nått end-of-life?

Long-Term Archive
by Formpipe

Long-Term Archive – Sveriges bästa tjänst för långtidsbevarande
Så gott som alla företag idag har ett stort antal äldre
system med stora mängder data. De som är över
fulla och som inte längre används eller underhålls
driver ofantliga kostnader, ofta flera miljoner per år
i underhåll och support. Samtidigt finns även aktu
ella system som inte bör stängas ner, utan endast av
lastas. Detta i kombination med ett antal regelverk
aktualiserar frågan: Hur stänger man enklast ner
gamla system eller avlastar nyare, utan att data går
förlorad inför framtiden?

Säkert, användarvänligt & flexibelt
Long-Term Archive är framtaget enligt OAIS-modell
en. Data lagras platt på en filyta och varken krypteras
eller kapslas in. Detta för att inte skapa beroenden
till en specifik leverantör, utan ni kan på ett enkelt
sätt fortsätta ta beslut över er egen data.
All aktivitet kan spåras, både på individ- och system
nivå, och både behörighetsstyrning och sekretess
hantering är centralt i systemet. Användaren är i
fokus då gränssnittet är intuitivt och lättförståeligt.
Det går att själv styra sökvyerna, vilka begrepp som
ska vara sökbara och hur sökresultat ska presenteras.

Svaret på detta är Long-Term Archive. Via API:er
och andra import- och exportmöjligheter kan man
bearbeta och flytta data till och från Long-Term
Archive. På så sätt kan systemet fungera som en hub
för en hel systempark. Hela organisationen kan dra
nytta av detta oavsett om det finns lagkrav på att be
vara data, eller om det är för att reducera kostnaden
för äldre system, där system inte längre används
men återsökning av dess information fortfarande är
vital för organisationen.
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och konvertering till filformat detta arbete.

Long-Term Archive – en investering för nu & för framtiden
Long-Term Archive innebär inte bara ekonomiska
besparingar genom att ni kan flytta data från samt
liga era system, till ett enda. Det innebär också ett
berikande av processhanteringen kring data och
bevarande. Genom att ta kontroll över systemparken
och den data ni har, ger ni era anställda möjligheten

att planera sitt arbete, samtidigt som ni försäkrar er
om att rätt förutsättningar finns inför framtiden.
Gör digital framtid av historien med Long-Term
Archive från Formpipe.

3 bra anledningar att välja Long-Term Archive

“

1

SPARAR PENGAR
Pensionera gamla system och minska kostnaderna!

2

LÄTTILLGÄNGLIGT
Kom enkelt åt er arkiverade information!

3

LÅNGSIKTIG BEVARING
Säkerställ läsbarheten av er data inför framtiden!

Med hjälp av Long-Term Archive sparar du pengar åt företaget samtidigt
som du också förenklar vardagen för dina medarbetare.
Erik Lindeberg, Affärsutveckling, Formpipe.

”

Varför Formpipe?
Formpipe sätter människan i centrum av den digi
tala transformationen. Vi är ett värdegrundsdrivet
mjukvarubolag som sedan 2004 utvecklar produk
ter som förser dig med rätt information, i rätt sam
manhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.
Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien,
USA, Nederländerna och Tyskland. Formpipe är
certifierat enligt ISO 27001. Vår aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm.
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