
Arkivskaber Kategori Opgavenøgle (FORM) Emnebeskrivelse (FORM) ARKIVID (registreringsnummer) Systemets navn Systemets formål Indhold FRA TIL

Hjørring Kommune Erhverv 34.35 Handel og Service Opgaver vedrørende regulering 

og godkendelse af handel samt 

produktion og salg af 

tjenesteydelser, herunder udbud 

offentlige spil.

AVID.HJK.6 SBSYS SBSYS er et sags- og 

dokumenthåndteringssystem (ESDH). 

SBSYS indeholder moduler, som er 

afpasset brugerens behov

SBSYS indelholder emnesager med tilhørende dokumenter 

(sagsbehandling), også kommunens korrespondance i form af email, kort 

(GIS), brevgenering, dagsordner, journalark, sagspart 

(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder så som cpr.nr. og 

cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger om genstande (ejendomsnummer, 

ejerlaug, matrikelnummer, adresse mv.)

2007-01-01 2013-12-31

Hjørring Kommune Erhverv 34.25 Landbrug og fiskeri Opgaven vedrørende regulering 

af erhvervsmæssig planteavl og 

dyrehold samt fiskeri

AVID.HJK.6 SBSYS SBSYS er et sags- og 

dokumenthåndteringssystem (ESDH). 

SBSYS indeholder moduler, som er 

afpasset brugerens behov

SBSYS indelholder emnesager med tilhørende dokumenter 

(sagsbehandling), også kommunens korrespondance i form af email, kort 

(GIS), brevgenering, dagsordner, journalark, sagspart 

(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder så som cpr.nr. og 

cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger om genstande (ejendomsnummer, 

ejerlaug, matrikelnummer, adresse mv.)

2007-01-01 2013-12-31

Hjørring Kommune Erhverv 34.05 Erhvervsfremme Opgaver vedrørende 

erhvervsfremme, herunder 

eksportfremme, fremme af 

konkurrenceevnen og 

erhvervsudvikling

AVID.HJK.6 SBSYS SBSYS er et sags- og 

dokumenthåndteringssystem (ESDH). 

SBSYS indeholder moduler, som er 

afpasset brugerens behov

SBSYS indelholder emnesager med tilhørende dokumenter 

(sagsbehandling), også kommunens korrespondance i form af email, kort 

(GIS), brevgenering, dagsordner, journalark, sagspart 

(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder så som cpr.nr. og 

cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger om genstande (ejendomsnummer, 

ejerlaug, matrikelnummer, adresse mv.)

2007-01-01 2013-12-31

Hjørring Kommune Erhverv 34.35 Handel og Service Opgaver vedrørende regulering 

og godkendelse af handel samt 

produktion og salg af 

tjenesteydelser, herunder udbud 

offentlige spil.

AVID.HJK.6 SBSYS SBSYS er et sags- og 

dokumenthåndteringssystem (ESDH). 

SBSYS indeholder moduler, som er 

afpasset brugerens behov

SBSYS indelholder emnesager med tilhørende dokumenter 

(sagsbehandling), også kommunens korrespondance i form af email, kort 

(GIS), brevgenering, dagsordner, journalark, sagspart 

(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder så som cpr.nr. og 

cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger om genstande (ejendomsnummer, 

ejerlaug, matrikelnummer, adresse mv.)

2007-01-01 2013-12-31


