
Hos Hafslund er arkivet det sentrale dokumenta-

sjons- og informasjonsnavet. Når de ansatte la-

grer dokumenter i sine fagsystemer, ender alt opp 

i Public 360°. En intelligent søkemotor håndterer 

gamle og nye arkiver parallelt, og finner relevante 

dokumenter uansett hvilket system de har opp-

stått i.

- Da Hafslund tok i bruk Public 360° i 2011, hadde vi et 
nærmest desperat behov for å få orden på all den virksom-
hetskritiske informasjonen som fløt rundt, sier Stian Bjørhei 
som er løsningsansvarlig for Hafslund-konsernets nye arkiv- 
og søkeløsning.

- Vårt fokus for å lykkes med samhandling var enkel arkiver-
ing, sikker gjenfinning og deling av virksomhetskritisk infor-
masjon. Vi ønsket oss en felles arbeidsflate på tvers av hele 
konsernet hvor vi skulle gjøre informasjon tilgjengelig og søk-
bar på tvers av 700 prosesser spredt ut over 20 ulike selska-
per i konsernet. Nå har vi fått ønsket oppfylt og vel så det! 
Public 360° og søkemotoren Recommind i kombinasjon med 
SharePoint, Office og integrasjon mot ERP og CRM skaper 
en kraftig samhandlingsplattform som gjør dette mulig, sier 
Bjørhei.

Det er ingen tvil om at Hafslund nå har bedre kontroll på 
virksomhetskritisk informasjon og har blitt mer effektive: -Vi 
har finansiert samhandlingsprosjektet krone for krone med 
effektiviseringen det har gitt oss. Satt på spissen kan vi si at 
løsningen ikke har kostet oss en krone, sier leder for app-
likasjonstjenester, Jon Andreas Pretorius.

900 000 strømkunder 

Hafslund er Norges største netteier og strømleverandør, og 
en storprodusent av fornybar energi og fjernvarme. Selska-
pets ni kraftverk produserer og distribuerer strøm til cirka 900 
000 strømkunder og 552 000 nettkunder. Hafslund er et Nor-
dens største børsnoterte kraftkonsern. Største eier er Oslo 
kommune. Konsernet har 1200 ansatte. 

Bouvet kom til unnsetning

Hafslunds aktivitet var etter hvert blitt så stor at konsernet 
sto i ferd med å miste oversikten over sine totalt 10TB med 
dokumenter: 

Hafslund ble grunnlagt i 1896 på herregården 
Hafslund der Sarpsfossen ble Norges første 
større kraftverk. I dag er Hafslund landets 
største netteier og største strømleverandør til 
private hjem. Oslo kommune er største eier og 
Hafslund har ca 1200 ansatte.

Hafslund-konsernets dokumenter var spredt 
på en rekke arkiver. De trengte et helhetlig sys-
tem for hele konsernet. Konsulentselskapet 
Bouvet utviklet Sesam, en totalarkitektur som 
bl.a. består av Public 360° og søkemotoren 
Recommind. Med Sesam kan brukerne lagre 
dokumenter direkte i sine fagapplikasjoner. 
Recomminds søkemotor indekserer både nye 
og gamle arkiver uten at filene må konverteres. 
Fritekstsøk finner relevante dokumenter like 
enkelt som med Google.
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- Et av våre selskaper lagret dokumenter i 20 forskjellige app-
likasjoner. 13 sentrale fagsystemer manglet felles masterda-
takatalog. Det var liten kontroll på versjoner og tilganger, og 
tidkrevende å finne igjen dokumenter, forteller Stian Bjørhei.

Hafslund måtte gjenvinne kontrollen snarest mulig. I 2009 
begynte konsernet å forberede en ny løsning for arkivering, 
søk og gjenfinning. Konsulentselskapet Bouvet ble utvalgt til 
å stå for gjennomføringen.

Vi har finansiert samhandlingsprosjektet krone for krone 

med effektiviseringen det har gitt oss. Satt på spissen kan 

vi si at løsningen ikke har kostet oss en krone!

Leder applikasjonstjenester, Jon Andreas Pretorius,  
Hafslund ASA

Fortsatt lagring i fagsystemet

- Etter langvarige diskusjoner, ble vi enige om en felles data-
modell. Vi har mange fagsystemer, og innså at et isolert sen-
tralarkiv ville fungere dårlig for brukerne. Vi ønsket at bruk-
erne kunne fortsette å lagre dokumenter i sine fagsystemer, 
slik de var vant til. Samtidig måtte det være enkelt finne igjen 
informasjon på tvers av systemene, sier Bjørhei. 
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Hafslunds gamle arkiv måtte erstattes med en ny arkivkjerne. 
Løsningen måtte ivareta lovens krav, og også takle eventuelle 
fremtidige endringer i konsernets selskapsstruktur.

Integrasjon med Sesam

Bouvet gikk i gang med å utvikle totalarkitekturen Sesam 
som forvandlet arkivet til konsernets sentrale dokumentas-
jons- og informasjonsnav. 

Med Sesam kunne brukerne lagre dokumenter direkte fra Of-
fice, IFS, eller en av de andre fagapplikasjonene. I etterkant 
kunne de fritekstsøke etter relevante dokumenter, uansett 
hvilken applikasjon de hadde oppstått i. 

Lytter til energiselskapene

Det var mange grunner til at Hafslund valgte Public 360° fra 
Sofware Innovation som ny arkivkjerne. - 360° er et vellykket, 
standardisert system med mange store kunder, spesielt i en-
ergisektoren. Vi vet at Software Innovation er lydhøre ovenfor 
kundene, og utvikler programvaren i henhold til deres ønsker. 
Dermed kunne vi og andre energiselskap i fellesskap både 
bidra til videreutviklingen av 360° og høste gevinstene, sier 
Stian Bjørhei. 



Én liten endring i kildekoden

Bjørhei forteller at Hafslund er opptatt av å beholde 360° så 
standardisert så mulig for å unngå problemer ved fremtidige 
oppgraderinger. 

- All konfigurering av løsningen er gjort innenfor det løsningen 
tillater. Integrasjoner er foretatt uten “å skru 360° i filler”. Vi 
måtte bare gjøre en liten endring i kildekoden for å koble do-
kumentkortet i 360° til de strukturerte dataene som vi henter 
fra fagsystemene, forteller han. 

Siden november 2011 er 360° gradvis blitt satt i produksjon i 
ulike deler av Hafslund. I løpet av 2013 kommer det på plass 
i hele konsernet.

Unngikk konvertering 

Selve rosinen i Sesam-pølsen er kombinasjonen av 360° 
og den avanserte søkemotoren Recommind. Søkemotoren 
håndterer både de nye dokumentene som lagres, og filene 
fra Hafslunds gamle arkiver. Før de eldre systemene slås av, 
blir informasjonen dumpet over i søkemotoren. Gamle doku-
menter forblir tilgjengelige uten konvertering.

- Recommind er fantastisk! Den indekserer, henter og sam-
menstiller metadata fra gamle og nye arkiver, og optimaliserer 
søkeresultatet med ny søketeknologi, sier Stian Bjørhei. 

Intelligente Recommind

Alle søk foregår på samme måte, uansett om det gjelder an-
legg, kunde, leverandør, arbeidsordre, selskap, avdeling eller 
ansatt.

Ved hjelp av såkalt “konseptuell” indeksering kan Recom-
mind finne relevante dokumenter selv om de ikke inneholder 
noen av ordene brukeren har skrevet i søkeboksen. Recom-
mind “vet” at ansatte oftest søker etter data som de selv eller 
deres nærmeste kolleger har generert, og løfter opp de mest 
relevante dokumentene. 

Søketeknologien forhindrer også at søkeresultatet prioriterer 
ustrukturerte dokumenter der søkeordet oftest er nevnt.

I november 2012 ble Hafslund kåret til “Årets 
Arkiv” av Norsk Arkivråd med begrunnelsen 
“Hafslund har vært innovativ og strategisk i 
sin bruk av teknologi både når det gjelder de 
gamle papirarkivene og det digitale arkivet. De 
har stort fokus på å øke datafangsten og foren-
kle bruken av metadata, og har engasjert hele 
organisasjonen.”

Stian Bjørhei, 
løsningsansvarlig for Hafslunds  

dokumenthåndteringssystem
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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.

Går løs på fellesområdene

Nå vil Bjørhei slippe søkemotoren løs på Hafslund-servernes 
fellesområder. - Vi har ekstreme datamengder liggende i 
mappestrukturer som vi har mistet oversikten over, forteller 
han. - Søkemotoren vil hente fram dokumentene, men vi må 
først sjekke hva de inneholder. Sensitiv informasjon skal bare 
noen utvalgte brukere ha tilgang til. Vi vil styre tilgangen med 
360°.

Like lett som med Google

- Med 360° og Recommind har vi fått en fleksibel og plug-
gbar løsning. Vi kan vi plugge til nye informasjonskilder når 
konsernet omorganiserer, eller trekke ut “pluggen” hvis Hafs-
lund skiller ut selskaper.

Våre administrative brukere trenger ikke å kunne fagsys-
temene for å finne informasjon som er lagret der. 

“Med 360° og Recommind finner Hafslund-ansatte rel-

evant informasjon like lett som når de søker med Google.”

Løsningsansvarlig Stian Bjørhei, Hafslund ASA
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