
Optimer sagsbehandlingen 
med fleksible digitale 
blanketter
Talrige rutinemæssige indtastninger, registeropslag og tilpasninger 
tager både ressourcer og fokus fra den egentlige sagsbehandling – og 
øger risikoen for fejl og spildtid. NetBlanket er en digital 
blanketløsning, der gør det langt nemmere at håndtere blanketter 
internt i kommunen. I sparer porto, papir og arbejdstid samt øger 
kvaliteten i sagsbehandlingen.

Minimér rutinearbejdet og styrk sagsbehandlingen

Manuelle opslag og rutinemæssige indtastninger af stamdata tager unødigt meget tid 
og fjerner fokus fra den egentlige sagsbehandling. Med et abonnement på NetBlanket 
kan I effektivisere den daglige håndtering af blanketter i kommunen. Løsningen 
indeholder alle relevante blanketter og opdateres løbende, så I altid har adgang til de 
nyeste blanketter.

Nemt og enkelt at udfylde blanketter

Med NetBlanket slipper I for langt de fleste rutinemæssige indtastninger, da alle 
blanketter i systemet har opslag til både person- og virksomhedsdata. Det er derfor 
både hurtigt og nemt at udfylde blanketterne. Kommunens byvåben, brevhoved og 
returadresse indsættes automatisk, så I kun skal koncentrere jer om at udfylde 
felterne. I kan også nemt oprette skabeloner med kommunens egne standardtekster. 
Dette er med til at sikre en ensartet behandling af sager og høj kvalitet i 
sagsbehandlingen.

Fordele ved 
Netblanket:

• Effektiviserer kommunens 
interne blankethåndtering.

• Minimerer risikoen for 
fejlindtastninger og sikrer 
kvalitet i sagsbehandlingen.

• Gør det muligt at overdrage 
blanketter, hvis de skal 
godkendes af flere parter.

• Sikrer bedre borgerbetjening 
med fysisk underskrift på 
skærm.

• Færre rutineindtastninger med 
automatiske opslag i relevante 
registre.

• Indsætter automatisk 
brevhoved, returadresse m.m.



Spar tid og sæt fokus på sagsbehandlingen

NetBlanket forenkler og optimerer også kommunens sagsbehandling på en 
række andre måder – bl.a. gennem en række hjælpeværktøjer, automatiseringer 
og nemme forsendelsesmuligheder. I kan fx både printe almindelige 
papirblanketter og levere blanketterne i Digital Post, hvilket sparer kommunen 
tid og porto, og borgere og virksomheder oplever en effektiv og forbedret 
service.

Stor fleksibilitet og alle KL-blanketter

NetBlanket indeholder alle blanketter fra KL’s blanketlicensordning samt 
relaterede serviceblanketter. Derudover kan kommunens egne blanketter nemt 
implementeres, så løsningen matcher kommunens individuelle behov. Med 
NetBlanket får I dermed ét komplet blanketsystem – endda til en meget 
fornuftig pris.

Nemt at styre godkendelse, underskrifter og processer

NetBlanket indeholder en lang række unikke funktioner. Det er fx nemt at 
oprette og vedligeholde blanketgrupper med individuelle brevhoveder og 
returadresser, styre printopsætningen samt gemme og genoptage 
behandlingen af en blanket. Hvis en bestemt blanket skal godkendes af flere 
parter, kan den nemt overdrages til en kollega eller en afdeling.

Det er også muligt at få indsat underskriftsfunktion på en blanket, så blanketten 
nemt kan underskrives på skærmen af en borger eller en medarbejder ved 
personlig henvendelse i borgerservice eller i forbindelse med et 
virksomhedsbesøg. 

Mange 
integrations-
muligheder

NetBlanket kan integreres med 
talrige systemer, bl.a. til de 
fleste ESDH-systemer samt 
sagsstyringssystemer – blandt 
andet:

• Acadre

• KMD Sag

• eDoc

• SBSYS

• KMD Nova

• KMD Care

Kontakt EG på tlf.: 7013 2211 eller 
kontakt@eg.dk 

EG leverer nordisk branchesoftware, der hjælper vores kunder med at 
udvikle deres virksomhed yderligere. 
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på 
baggrund af en dyb forståelse af vores kunders profession og branche. 
Læs mere på eg.dk/om-eg/
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