
Så lenge dokumentene ble lagret på mange ulike 

steder, kunne Avinor aldri vite om dokumenta-

sjonen i en sak var komplett. Nå fanger Public 

360° opp det meste. Public 360° brukes til all  

dokumentlagring, og ikke først og fremst som 

arkivsystem.  

Avinor er en stor og spesiell virksomhet med ansvar for 46 
statlige lufthavner, samt flysikringstjenesten med flygeledere, 
kontrollsentraler, kontrolltårn, radarer og radiofyr som ivare-
tar sikkerheten til 800 000 flygninger med 40 millioner fly- 
passasjerer i året. Oslo Lufthavn har flere ganger blitt kåret til  
Europas mest punktlige flyplass.

Avinors datterselskaper eier dessuten Gardermoen lufthavn, 
og hoteller og parkeringsanlegg på de største lufthavnene. 
Overskudd fra Flesland, Gardermoen, Sola og Værnes sub-
sidierer driften av alle de andre lufthavnene.

Dokumenter i hver krik og krok

I tillegg til de mange tekniske systemene som styrer den  
norske flytrafikken, har Avinor en rekke administrative  
applikasjoner i drift. 

- Vi har hatt tradisjon for at miljøene selv kan anskaffe det 
de ønsker. Dermed har vi fått flere applikasjoner som lagrer 
dokumentasjon, forteller systemansvarlig Kine Figenschou 
Andresen ved Avinors hovedkontor i Bjørvika i Oslo.

Ved siden av Office og andre Microsoft-applikasjoner, har 
Avinor lenge brukt DocuLive til sak- og arkivbehandling og 
ProArc til teknisk dokumenthåndtering. Kontrakter har blitt 
ivaretatt i DocuLive, mens personalmappene delvis har ligget 
på papir, delvis i DocuLive. DocuLive har også holdt orden 
på 23 separate historiske arkiver der en spesialutviklet løsn-
ing for Avinor har ivaretatt felles søk. Identity Management  
System fra Oracle har håndtert tilgang til applikasjonene. 

Dokumenter har også blitt lagret i Avinors intranett og sam-
arbeidsrom, i individuelle innbokser, på C:\-disker og minne-
pinner, på servernes felles- og gruppeområder.

Situasjonen hos Avinor har med andre ord liknet mye på  
tilstanden i mange andre virksomheter. 

Om Avinor: 
Avinor er et statlig og selvfinansierende  
aksjeselskap under Samferdselsdepartementet 
med ansvar for flysikringstjenesten i Norge og 
de 46 statlige lufthavnene. Selskapet har 3000 
ansatte og blir i sin helhet finansiert av inntekter 
fra parkering, hoteller og luftfartsavgifter.

Produkt:  Public 360° og SharePoint 2010
Bransje:  Transport Flyhavner  
  / Statlig aksjeselskap 

Avinor:  
Fra hist og pist til Public 360°



DocuLive gammeldags og tungvint

- Hvorfor ville Avinor fornye sitt dokumenthåndterings- 
system?
- Interne gjennomganger hadde avslørt at dokumentasjon 
ofte ikke ble lagret på riktig måte, eller på rett sted, forteller 
Kine Figenschou Andresen. 
Avinor etablerte derfor en prosjektgruppe med Andresen 
som prosjektleder, en tekniker fra Avinors IT-avdeling, samt 
Arkivleder, Mona Bryhni.

Prosjektgruppen gjennomførte brukerundersøkelser og ar-
beidsmøter med interne fagmiljøer. De fikk straks bekreftet at 
dokumenthåndteringssystemet trengte fornyelse. 
- DocuLive ble opplevd som gammeldags og tungvint både 
ved innlegging, søk og gjenfinning. Det gjaldt spesielt for de 
mange Avinor-ansatte som jobbet i felten uten å bruke PC-en 
særlig ofte. Mange forsto rett og slett ikke hvorfor de skulle 
bruke DocuLive. Vi måtte finne en metode til å hjelpe de 
ansatte med å lagre dokumentasjonen riktig, sier Andresen.

Public 360° fikk høyest score

Etter å ha laget en enkel kravspesifikasjon, besøkte prosjekt-
gruppen de mest aktuelle leverandørene og evaluerte alter-
nativene. De oppdaget at Public 360° med Microsoft Share-
Point var et robust dokumenthåndteringssystem med den 
standardfunksjonaliteten de ønsket:

- Integrasjon med e-post var spesielt viktig. Avinors mange 
sporadiske PC-brukere brukte datamaskinen hovedsakelig til 
e-post. Med Public 360° kunne de lagre Outlook-meldinger 
ved bare å klikke på et par knapper. Dessuten var Public 360° 
på det tidspunktet en av få løsningene med Noark 5-god-
kjenning fra Riksarkivet, forteller Kine Figenschou Andresen.
 

Prosjektgruppen verdsatte også fagkompetansen hos  
Software Innovation. - Vi er helt avhengig av bistand, hjelp og 
støtte, sier Andresen.

Utnyttet standardfunksjonene

Prosjektgruppen laget tekniske og funksjonelle mål-
bilder, og startet et forprosjekt sammen med  
Software Innovation. - Vi diskuterte oss fram til løs-
ninger og tok de viktigste beslutningene fortløpende.  
Arbeidsformen var svært effektiv, sier Andresen. 

I september 2010 begynte Software Innovation å tilpasse 
Public 360° til Avinors behov. Standardfunksjonaliteten ble 
maksimalt utnyttet. Software Innovation konverterte Avinors 
23 historiske databaser til en historisk base i Public 360°, 
samt alle elektroniske personalmapper og kontrakter. 

Etter en seks ukers testperiode ble Public 360° rullet ut til 
samtlige 3000 Avinor-ansatte. 1. mars 2011 ble det nye  
dokumenthåndteringssystemet satt i produksjon. 
- Til tross for noen mindre utfordringer, gikk alt etter planen, 
sier Kine Figenschou Andresen.

Opplæring av 3000 ansatte 

Avinor har ansatte på 46 lufthavner og 3 andre lokasjoner. 
Vinteren 2011 dro representanter fra arkivet på besøk, og 
arrangerte to-timers seanser for 20-200 deltakere på hvert 
sted. 
- Vi brukte mest tid på å lære dem faget. Vi fortalte hvilket  
lovverk Avinor var underlagt, og hvorfor de skulle bruke  
Public 360°. Deretter demonstrerte vi litt av Public 360° for å 
gjøre dem nysgjerrige, forteller Andresen. 
To uker før 360° ble rullet ut, fikk alle tilgang til Software  
Innovations standard e-læringskurs og veiledning på papir. 

Avinor:  
Fra hist og pist til Public 360°



Brukerne lagrer og lager mapper

- Krevde løsningen omorganisering arbeidsprosessene?
- Nei, ikke for vår del. Våre styrende dokumenter som 
beskriver registrerings- og godkjenningsprosessene kunne 
brukes nærmest uavhengig av arkivverktøy.
Vi overlater mye av ansvaret til sluttbrukerne. De bruker 
samme logikk som de er vant med fra Windows utforsker 
og samarbeidsrom. Brukerne oppretter selv saksmapper i  
Public 360° og legger inn sine dokumenter, forteller  
Andresen. 
Avinors åtte arkivarer kontrollerer at dokumentene fra de 
3000 ansatte havner på rett sted.

- Vi ønsker at de ansatte skal bruke Public 360° 
til lagring og gjenfinning av alle dokumenter i sine  
ordinære arbeidsprosesser, og ikke først og fremst 
som et arkivsystem. 

Systemansvarlig Kine Figenschou Andresen i Avinor

Dobbelt så mange dokumenter 

- Alle brukerne har nå forstått nytteverdien av å lagre sine 
dokumenter på et sted. Grensesnittet i Public 360° gjør det 
enkelt, og det fungerer, sier Kine Figenschou Andresen. 
- Vi ønsker at alle skal bruke Public 360° til all daglig lagring 
og gjenfinning av egne og andres dokumenter, og ikke først 
og fremst som et arkivsystem. Jo mer som legges inn og jo 
flere som bruker det, desto større blir utbyttet, sier hun. 

Det nye systemet knytter sammen aktiviteter i Avinors mange 
enheter. Resultatet er en generell forbedring av samhandling 
og felleskapsfølelse i virksomheten. 

I de første sju månedene etter at Public 360° ble innført,  
lagret brukerne nesten dobbelt så mange dokumenter som i 
DocuLive året før. 

Systemansvarlig Kine Figenschou Andresen i 
Avinor.

Utfordring: 

•	 Enklere lagring og gjenfinning, Noark 5

•	 Lagring av all dokumentasjon på et sted 

•	 Konvertering av 23 arkiver, kontrakter, 
personalmapper

•	 Lokal tilgang til personalmapper fra 49 
lokasjoner

•	 Integrasjon med SharePoint o.a.  
Microsoft-produkter

•	 Utvikling av interne/eksterne samar-
beidsrom

Løsning: 
Public 360° blir saksarkiv for nye dokumenter, 
historisk arkiv, personalarkiv og kontraktarkiv. 
SharePoint-arbeidsrom gir tilgang for Luftfarts-
tilsynet og andre eksterne brukere.
ProArc ivaretar tekniske og styrende  
dokumenter

Resultat:
Siden 1. mars 2011 har den nye infrastrukturen 
forenklet dokumentlagring og -gjenfinning.
Dobbelt så mange dokumenter blir lagret 
sentralt, og samhandlingen i virksomheten er 
forbedret. Public 360° lagrer også e-post.

Avinor:  
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Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, doku-
mentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere  fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige 
løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre 
standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling.

Samarbeidsrom for eksterne brukere

Foreløpig har Avinor bare tatt i bruk noen av Public 360°s 
muligheter. Standard prosjektmodul har allerede blitt  
populær. Nå blir den integrert med samarbeidsrom i Share-
Point og med Avinors ekstranett. - Dermed kan vi gjøre deler 
av vår dokumentasjon tilgjengelig for vår tilsynsmyndighet 
Luftfartstilsynet, og eventuelt for andre eksterne brukere,  
forteller Andresen.

Avinor håper å basere flere nye applikasjoner på SharePoint-
plattformen: - Vi har mange planer. Der vi trenger fornyelse 
vil vi vurdere standardfunksjonaliteten i SharePoint og Public 
360° før vi ser på andre alternativer. Vi vil tilby applikasjoner 
med tilnærmet likt grensesnitt for å gjøre brukerterskelen  
lavere, sier systemansvarlig Kine Figenschou Andresen hos 
Avinor. 
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