Nyhedsbrev 17. august 2011
Nyt web-interface for anmeldelser
Den 19. august 2011 tager ENLI et nyt elektronisk sagsstyringssystem i brug. Systemet har været længe
ventet, idet det skulle have været klar til i brugtagning samtidig med implementeringen af det nye
reklamekodeks 1. april i år. Nu er tilpasningerne til systemet og ENLIs regelgrundlag færdige, og
systemet er klar til at blive taget i anvendelse.
Det nye system, hedder Elektronisk SagsSystem 6.0 (ESS) og er en standardløsning, som er udviklet til
at styre klagebehandling. Blandt de øvrige brugere af systemet er Advokatsamfundet, Ankenævnet for
Forsikring, og Teleankenævnet.
Systemet optimerer hele sagsbehandlingen. For sekretariatet betyder det en effektivisering af den
digitale sagsbehandling, videnstrukturering, opgavestyring og dokumenthåndtering.
Som anmelder vil man også opleve, at systemet er målrettet de vilkår, man som anmelder skal opfylde.
Anmeldelserne foretages som hidtil via ENLIs hjemmeside www.enli.dk. Systemet vil lede anmelderen
igennem processen og undervejs anmode om de nødvendige oplysninger, bilag mv., der skal
vedhæftes i overensstemmelse med reklamekodekset. Hvert felt har en tilknyttet informationsboks (se
eksempel på næste side), der vejleder om formålet med det enkelte felt og hvordan det skal udfyldes.
Flere af felterne har drop-down menuer, således at risikoen for fejlindtastning mindskes. I det nye
system vil en anmeldelse, som udgangspunkt, ikke kunne afsendes, uden at de nødvendige oplysninger
er givet, bilag er vedhæftet etc.
Systemet går i luften om morgenen fredag den 19. august.
Selvom ENLI er velforberedt, må der påregnes at være uregelmæssigheder i løbet af den 19. august.
Hvis du har spørgsmål eller oplever problemer med at anvende systemet, kan du kontakte
sekretariatet i ENLI, enten pr. e-mail sekretariat@enli.dk eller telefon 3920 2575 (telefontid fast
mellem 9-15).
ENLIs næste nyhedsbrev udkommer medio september og vil omhandle opdatering af vejledning til
kodeks samt ENLI praksis.

Er du den rette modtager af nyhedsbreve fra ENLI? Du kan fremover anmode om at modtage nyhedsbreve ved at sende en
e-mail til sekretariat@enli.dk Her kan du samtidig oplyse, hvis du ønsker at framelde dig at modtage ENLIs nyhedsbreve.

Eksempel på side og informationsboks i anmeldersystemet

