
Sæt vielsessager i 
system — og træk alle 
informationer automatisk
NetForvaltning Vielse er en brugervenlig løsning, der sætter 
sagsbehandlingen på skinner og gør det nemt at behandle 
vielsessager digitalt på få minutter, så kommunen sparer både tid 
og penge.

Det kan være tidskrævende og besværligt at administrere vielsessager, da der 
både skal arbejdes med indkomne ægteskabserklæringer og trækkes 
informationer fra talrige registre. NetForvaltning Vielse samler alle 
informationer og funktioner ved behandling af vielsessager. Løsningen slår 
automatisk op i alle relevante registre og henter de ægteskabserklæringer, som 
borgerne allerede har udfyldt online. Derved forenkles og effektiviseres 
sagsgangen markant, alle prøvelser og vielser samles ét sted, og der er fuldt 
overblik over sagerne og deres status. 

Fuld integration til selvbetjening

NetForvaltning Vielse har fuld integration til de digitale selvbetjeningsløsninger, 
så de ægteskabserklæringer, som borgerne allerede har udfyldt, hentes ind 
automatisk og valideres. Det gør det nemt for sagsbehandleren at 
viderebehandle sagen på baggrund af de oplysninger, som borgeren har 
indtastet.

Fordele med 
NetForvaltning 
Vielse:
• Systemet sparer tid og gør 

sagsbehandlingen nemmere.

• Udfyldte digitale 
ægteskabserklæringer 
modtages direkte i 
vielsessystemet.

• Prøvelser godkendes med få 
klik.

• Alle informationer trækkes 
automatisk fra CPR eller via 
standardtekster.

• Manuelle indtastninger 
minimeres.

• Behandlingen af vielsessager 
bliver enkel og ensartet.

• Eksisterende viden genbruges



Automatisering og alle informationer ved hånden

Det er nemt at slå persondata op og benytte standardtekster — som kommunen 
selv kan tilpasse efter behov — så antallet af manuelle arbejdsgange minimeres. 
NetForvaltning Vielse tildeler også automatisk prøvelses- og ægteskabsnumre.

Alt i én samlet arbejdsgang

NetForvaltning Vielse leder sagsbehandleren gennem hver enkelt vielsessag 
ved hjælp af en række brugervenlige skærmbilleder, som kun viser de relevante 
felter, der skal udfyldes. Ligeledes er der ikke længere behov for langsommelige, 
manuelle udfyldninger af blanketter — det klarer løsningen selv undervejs i 
forløbet. Til sidst i sagsbehandlingsforløbet udstedes de korrekte blanketter, så 
sagen kan afsluttes.

Nem og ensartet sagsbehandling

NetForvaltning Vielse sparer tid og ressourcer for kommunen gennem 
introduktion af et automatiseret, smidigt og ensartet sagsforløb i forbindelse 
med vielser. Samtidig bliver det nemt for borgerne at udfylde og indsende 
ægteskabserklæringer online — og sagsbehandleren sparer tid ved ikke at skulle 
genindtaste oplysninger.

Funktioner i 
NetForvaltning 
Vielse:

• Systemet er direkte integreret 
med de digitale 
ægteskabserklæringer.

• Systemet understøtter 
oprettelse af sagsspecifikke 
kartoteker.

• Kommunen kan selv tilpasse 
bl.a. standardtekster

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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