
ValdresEnergi var misfornøyd med sitt tunge sak- 

og arkivsystem, og ønsket seg en ny enkel og 

brukervennlig løsning. De oppdaget at standard-

produktet Business 360º var midt i blinken, og tok 

det i bruk på rekordtid.

Valdres Energiverk AS på Fagernes forsyner innbyggere i 
kommunene Nord-Aurdal, Øystre og Vestre Slidre med lys 
og varme, og mange boligfelt med bredbånd. ValdresEnergi 
er en typisk norsk energibedrift med 52 ansatte. Halvparten 
jobber i administrasjonen, de fleste i energiverkets tekniske 
avdeling. 

Da energiselskapet begynte å lete etter et nytt og bedre 
dokumenthåndteringssystem, fant de snart en løsning som 
passet godt for dem. Men løsningen skilte seg klart fra hva 
de store energiselskapene bruker. 

Fra sak og arkiv til dokumenthåndtering 

ValdresEnergi hadde i mange år brukt IBM Lotus Notes med 
det NOARK-godkjente Lotus Symphony som sak/arkivs-
ystem. - Det var tungvint å jobbe med. Det var et stort og 
rigid system som inneholdt mye som vi overhode ikke hadde 
bruk for, som bl.a. kassasjon og utvalgsbehandling. Det var 
bedre egnet til kommunal saksbehandling, enn for et lite AS 
som oss, sier Randi Lineikro som er IT-ansvarlig hos Valdres 
Energi. 

Savnet et ubyråkratisk alternativ

Energiselskapet på Fagernes ønsket forandring. Ledelsen 
ville ha en enkel og oversiktlig løsning der saksbehandlerne 
selv kunne ferdigstille saksbehandlingen og lett finne igjen 
det de trengte. Selskapet ønsket dessuten å lagre e-post og 
andre uformelle dokumenter sammen med de arkivverdige 
dokumentene. 

- Finn noe som er enkelt og greit!

I januar 2011 opprettet ValdresEnergi en prosjektgruppe 
bestående av fem ressurspersoner fra ulike områder i bedrif-
ten, med bl.a. arkivansvarlig Eli Bratterud og IT-ansvarlig 
Randi Lineikro som leder. 

- Vi startet jakten på et enkelt og greit dokumenthåndter-
ingssystem som helst kunne tas i bruk fra nyttår 2012,  
forteller Lineikro.

Om ValdresEnergi: 
Energiselskapet ValdresEnergi på Fagernes 
driver kraftomsetning i Jotunheimens forgård, 
og har nettkonsesjon i sine tre eierkommuner 
med ca 13 000 nettkunder. Sammen med 
Eidsiva Bredbånd legger energiselskapet også 
fiber med bredbånd til lokale boligfelt. 

ValdresEnergi er en typisk norsk energibedrift 
med 52 ansatte som omsetter for 190 millioner 
kroner i året.
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NOARK var et villspor

Prosjektgruppen begynte å spesifisere de viktigste kravene 
til et nytt system. - I starten trodde vi at Valdres Energi var 
pålagt å bruke NOARK-standarden som i Symphony, fortel-
ler Randi Lineikro. - Men så oppdaget vi at det var et villspor. 
Selv om vi var pålagt å ivareta kravene i Offentlighetsloven og 
ha postlister, så måtte vi ikke ha NOARK-plattformen i bun-
nen. Da åpnet det seg en helt ny verden, sier hun. 

Business 360º midt i blinken 

Våren 2011 inviterte prosjektgruppen fem leverandører til å 
komme med tilbud. 
- Løsningene fra Software Innovations var spesielt interes-
sante. Vi så først på det NOARK-baserte Public 360º og der-
etter på den forenklede løsningen Business 360º. Den siste 
var midt i blinken for oss, sier Lineikro. 
- Vi får dekket kravene i Offentlighetsloven, men får likevel et 
enkelt system uten de strenge NOARK-kravene.

Liten bedrift, enklere krav 

- Flere store energiselskaper bruker allerede 360º?
- Ja, men ingen av dem bruker det slik vi ville gjøre. Ut fra 
hva vi kjenner til, så bruker de store selskapene NOARK som 
plattform. Vi er derimot en liten bedrift som trenger et enkelt, 
håndterbart dokumentsystem. De fleste energiverk på vår 
størrelse har nok samme behov, sier Randi Lineikro. 

For å se hvordan Business 360º fungerte i en mindre virk-
somhet, besøkte prosjektgruppen Norges Rederiforbund. 
- Der fikk vi nyttig informasjon om hvordan de brukte 360º i 
sitt daglige arbeid. 

Konfigurert standardløsning

Etter demonstrasjonen var prosjektgruppen overbevist om at 
Business 360º var beste løsning for Valdres Energi.  Prosjekt-
gruppen la sin innstilling fram for ledelsen og fikk godkjenning 
for å tegne avtale med Software Innovation.

- Vi kunne bare konfigurere standardløsningen Business 360º 
og bruke det uten kostbare spesialtilpasninger, sier Lineikro. 
Hun klargjorde først de to nye serverne som systemet 
skulle kjøre på. Deretter begynte en konsulent fra Software  
Innovation å konfigurere løsningen i henhold til energiselska-
pets ønskeliste. - Vi konfigurerte det meste via fjerntilkob-
ling. Dermed slapp konsulenter å reise mellom Fagernes og 
Fornebu, forteller hun.
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Jobben gjort på 14. dager

Arbeidet gikk veldig raskt. Det meste av installasjon og kon-
figurasjon ble ferdig de to siste ukene i november 2011. 
- Vi tilpasset gamle arbeidsrutiner til det moderne systemet 
og begynte opplæringen i våre egne kurslokaler på Fagernes. 
To av prosjektdeltakerne ble superbrukere som deretter holdt 
kurs for de vanlige brukerne, forteller Randi Lineikro. 

Ved nyttår 2012 tok de 25 kontormedarbeiderne dokument-
håndteringssystemet i bruk. 
- Det gjensto fortsatt en del småplukk som bl.a. ble løst ved 
oppdateringer fra Software Innovation. I slutten av januar var 
systemet bortimot slik vi ønsket, sier hun.

Lagrer alt som er kjekt å ha

- Å arkivere og gjenfinne dokumenter skal nå bli enklere og 
raskere enn tidligere. E-post og andre ting som er ”kjekt å 
ha”, lagres på samme sted som de formelle dokumentene.  
Vi er fortsatt i oppstartfasen og jobber med å bli ”gode”. Inte-
grasjon med Microsoft Office og Outlook er standard i 360º. 
- Samarbeidet med Software Innovation gikk greit. Med våre 
korte frister kunne vi ikke ha forventet noe bedre, sier Randi 
Lineikro.

Adressedata snart på plass

ValdresEnergi har i noen år brukt kundesystemet ElWin 
fra Elis AS. - Det ble for dyrt å konvertere adressedataene 
midlertidig. Så nå venter vi på en rimelig standardløsning som 
integrerer adressedataene i 360º. Den skal være klar i februar 
2012, sier Randi Lineikro. 

Kort fortalt:
ValdresEnergi var misfornøyd med sitt gam-
le, tungrodde sak/arkivsystem IBM Lotus 
Symphony med NOARK. De ønsket en en-
kel og rask løsning hvor saksbehandler selv 
kunne arkivere dokumenter, lagre formelle og 
uformelle dokumenter på samme sted, og 
lett finne igjen det de trengte. Under evaluer-
ingen oppdaget de at NOARK var overflødig, 
og at standardproduktet Business 360º kunne 
brukes uten kostbare spesialtilpasninger. Kon-
figureringen gikk raskt, og systemet ble satt i 
drift ved årsskiftet. Nå venter de bare på inte-
grering av gamle adressedata.
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IT-ansvarlig Randi Lineikro og arkivansvarlig Eli 
Bratterud hos ValdresEnergi. 
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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.

Lar det gamle ligge i ro

ValdresEnergi har valgt å vente med å løfte dokumentene fra 
Lotus Symphony inn i det nye systemet. - Vi ønsket ikke å ta 
den kostnaden nå. Så når brukerne trenger tilgang til gamle 
dokumenter, må de foreløpig gjøre oppslag i Symphony, for-
teller arkivansvarlig Eli Bratterud. 

Fremtidsgarantert programvare 

Med tid og stunder ser Randi Lineikro fram til å utforske flere 
av mulighetene i den nye programvaren.
- 360º er basert på Sharepoint. Det vil jeg utnytte til å lage 
et intranett. Vårt nettsted Valdresenergi.no ble prisbelønnet i 
fjor, men intranett har vi foreløpig ikke, sier hun. 

Lineikro er sikker på at energiverket har valgt rett løsning, og 
bekymrer seg heller ikke for fremtiden: - Hvis vår tilsynsmyn-
dighet NVE en vakker dag krever at vi må bruke NOARK, så 
er det en smal sak å løfte dokumentene fra Business 360º til 
Public 360º. 
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