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ATIVA Development AB har utvecklat ATIVA-Dokument Publicering för att underlätta spridningen 
av informationen som finns i ATIVA-Dokument och nå ut med dokumentationen till en bredare 
publik. Programvaran skapar och publicerar en spegling av din databas. Du bestämmer själv vilka 
dokument och vilka träd som ska publiceras till html-filer. Filerna som genereras behöver inte 
kopplas mot någon server eller databas. För att läsa informationen behövs bara en webbläsare.  
ATIVA-Dokument Publicering säljs som ett insticksprogram till ATIVA-Dokument.

– hjälper dig att sprida informationen i ATIVA-Dokument

Välj hur dokumenten ska sorteras
– antingen läses dokumenten
processorienterat eller efter någon
standards kapitelindelning

Vem som helst som har tillgång till en
webbläsare kan läsa dokumentationen
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SYSTEMKRAV
•  En installation av ATIVA-Dokument version 2.0  

eller högre

•  Administratörsrättigheter i ATIVA-Dokument

• Internet Explorer/Microsoft Edge för att läsa  
publiceringen

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• ATIVA-Dokument Publicering är tänkt att kunna an-

vändas internt eller externt som en fristående ”läsare” 
av dokumentstrukturen i ATIVA-Dokument även för de 
som ej har programvaran ATIVA-Dokument installerat.

•  ATIVA-Dokument Publicering ska även kunna  
användas för att underlätta ISO-revisioner där revisorn 
ofta kräver att få hela verksamhetsmanualen utskriven 
och skickad till sig innan revision. Där kommer  
ATIVA-Dokument Publicering att minimera det  
kostsamma och dryga arbete som krävs för att skriva 
ut alla dokument. Med ATIVA-Dokument Publicering 
kan du skriva ut hela systemet elektroniskt och t.ex. 
bränna allt till en DVD-Rom eller kopiera till ett  
USB-minne.

•  Många väljer att lägga ut policys och verksamhets-
dokument/manualer på Internet/intranät i rent infor-
mativt syfte. Eftersom ATIVA-Dokument Publicering 
bygger en komplett webbplats går det enkelt att lägga 
ut sin information på Internet/intranät som en del av 
den egna webbplatsen.

Från detta verktyg väljer  
administratören vilka dokument  

och träd som ska publiceras.  
Låt programmets schemaläggning 

sköta publiceringen så att det alltid 
finns en aktuell publicering.

ATIVA Development AB har specialiserat sig på att hjälpa företag med införande och förvaltning av verksamhetsledningssystem.  
Detta gör vi genom att erbjuda marknaden lättanvända datorprogram med hög standard samt utbildning och konsultstöd.
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