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WFP Connect knytter borger og kommune tættere sammen. 
Med et utal af integrationer, tager vi jer i hånden og sikrer at 
jeres borgere kommer først i rækken, når der er nyt på vej fra 
det offentlige. 

WFP Connect sørger for at dokumentet bliver sendt direkte 
til borgeren eller virksomheden via den valgte kanal og at doku-
mentet kan hentes af jeres ESDH-system (f.eks. KMD Sag EDH, 
WorkBase, Acadre, Captia, Public 360, SBSYS) eller udstillet 
direkte på SAPA. 

WFP Connect omfatter: 
> Intuitiv, webbaseret brugergrænseflade med:
 a. Database med de mest anvendte skabeloner til brev 
  opsætning
 b. Dokumentarkiv for både CPR og CVR med standardarkivering 
  i 5 år
> Automatisk forsendelse ved hændelser, f.eks. borger flytter til   
 kommunen, regionen mv.
> Understøttelse af NemSMS, e-mail samt digital post/e-boks 
> Integration til Rigsarkivet ved arkiveringspligt
> Snitflade til ESDH-integration 
> Tjek mod CPR før afsendelse, så der ikke udsendes til f.eks.   
 afdøde personer 
> Indsigtsmodul, hvor borgere og virksomheder kan se forsendel-  
 ser og kommunikere med jer. 

> Integration med egenudviklet IT-løsning, hvor WFP Connect 
 udstiller en OIO RAST snitflade for digital post og fjernprint
> Snitflade hvortil KOMBITs systemer, f.eks. KY, KSD, ERE og BBR   
 kan integrere til 
> Indkøb via SKI 02.19.

Sammen med vores samarbejdspartner Trepas sørger WFP Connect 
for at jeres fjernprint breve bliver pakket med omhu og sendt.  

> Trepas er en beskyttet produktionsvirksomhed, der har 
 eksisteret i 53 år og beskæftiger 135 personer med udviklings-  
 forstyrrelser og/eller fysiske/psykiske handicaps
> WFP og Trepas har i fællesskab skabt et print- og pakkecenter   
 ud fra visionen om effektivitet, høj kvalitet, sikkerhed og 
 mangfoldighed. Samarbejdet er sat i verden for at sætte en ny  
 standard for arbejde i Danmark hvor alle mennesker, med   
 handicaps, har ret til at give sit bidrag og opnå et meningsfyldt   
 arbejdsliv.  

” Opgaven er meningsfuld for vores medarbejdere. De føler, 
at der er brug for dem, hvilket giver dem en identitet, og der-
igennem vokser deres selvværd”, fortæller Flemming Bastrup, 
Teamleder hos Trepas.
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