ARKIVERING

Företagsarkiv

– koppla greppet om din företagshistoria
Alla företag har en historia men förvånansvärt
få har full kontroll över sin historiebeskrivning.
Material som berättar om framgångar och
motgångar kan ligga inlåst i dammiga förråd
eller vara spritt i organisationen.
hjälper dig koppla greppet om ditt
företags historia med ett strukturerat företagshistoriskt arkiv. Våra professionella
arkivarier hjälper dig samla in allt från trycksaker, protokoll, designskisser, årsberättelser, personaltidningar och reklam till fotografier, film, porträtt, ljudupptagningar, tidigare webbsidor och fysiska föremål. Vi inventerar, gallrar, ordnar
och förtecknar det historiska materialet och bygger upp ett lättillgängligt historiskt
arkiv som enkelt kan fyllas på.
VI PÅ CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA

När materialet blir mer lättåtkomligt blir det också mer användbart. Ett professionellt företagsarkiv förvandlar ostrukturerat kaos till en unik resurs för företagets
interna och externa varumärkesarbete. För de flesta företag är ordning och reda i
de historiska arkiven också en förutsättning för att kunna uppfylla sina juridiska
och affärsmässiga åtaganden gentemot omvärlden.

Digitalisering räddar historien
Foto, film och video i uttjänta format och på omoderna lagringsmedia blir oåtkomligt när ny teknik introduceras. Sköra dokument
som hanteras ofta, riskerar med tiden att förstöras. För att undvika
att intressant material går förlorat hjälper vi dig digitalisera dina
historiska resurser. Vi systematiserar materialet, lagrar det i säkra
format, bevarar det i ett digitalt arkiv och gör det tillgängligt via
en webbplats.

Den personliga berättelsen
Ofta finns de största historiska guldkornen och den mest engagerande berättelsen i personliga erfarenheter och minnen. Det kan
därför vara värdefullt att komplettera ditt historiska arkivmaterial
genom samtal med nu levande personer.
Vi hjälper dig genomföra vetenskapliga intervjuer som blir värdefulla hörnstenar i företagets källmaterial. Vi fångar upp personliga
reflektioner från människor som varit delaktiga, nyckelpersoner
och veteraner med många år i företaget och hjälper dig bevara dem
för framtiden. Valet är ditt om du vill sekretessbelägga intervjuerna
en tid eller göra dem direkt tillgängliga som kunskapskälla för
företagets History Marketing.

material är tryggt bevarat för framtiden. Genom våra arkivarier på
Bild- och faktasök får du tillgång till arkivet när som helst under
kontorstid.
Ditt företag behåller full äganderätt till materialet. Vi garanterar
full sekretess så att inga obehöriga får tillgång till ditt företagsarkiv.
Efter överenskommelse öppnar vi arkivet för forskare, författare,
media och andra intresserade. Du slipper den dagliga hanteringen av frågor från externa intressenter samtidigt som du kan vara
säker på att de får tillgång till en korrekt bild av företagets historia.

Vi hjälper dig hela vägen
Historia är levande och det som händer idag är historia i morgon.
Att bygga ett företagshistoriskt arkiv är ett löpande arbete. När ditt
företags arkiv finns på plats hjälper vi dig ta fram rutiner och processer för fortsatt påfyllnad. Vi är experter på dokumenthantering
och på att hantera informationsflöden. Med en dokumenthanteringsplan är det enkelt för företaget att samla in och fortsätta fylla
på med nytt material. Du skickar bara in materialet. Vi säkerställer
att det arkiveras på rätt sätt och rätt plats. Hållbar arkivhantering
skapar kontinuitet och bygger på historien för framtiden.

Världens största
näringslivshistoriska arkiv
Över 5 000 företag och organisationer inom de flesta
branscher har redan sina företagsarkiv hos oss på
Centrum för Näringslivshistoria.
Livskraftiga, framgångsrika företag likväl som sådana
som inte längre är verksamma. Brandkontoret från
1746 är ett av våra äldsta fortfarande aktiva medlemsföretag.
Över 60 000 hyllmeter gör oss till världens största
näringslivshistoriska arkiv. 40 års samarbete med
många av Sveriges starkaste varumärken som t.ex.
Atlas Copco, H&M och Ericsson har gett oss gedigen
erfarenhet av att driva ett företagshistoriskt arkiv.

Du äger din historia
Hos Centrum för Näringslivshistoria får ditt företag ett eget unikt
historiearkiv. Våra fräscha, klimatsäkra lokaler säkerställer att ditt
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