K03 Afklar om organisations- og brugerdata skal
indlæses automatisk eller manuelt i STS Organisation
Fase
Tema
Prioritet
Slutdato
Mål

Beskrivelse

Planlægning
Konfiguration
Obligatorisk
4 måneder før kommunens idriftsættelsesdato
Målet med opgaven er, at kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt der
på idriftsættelsestidspunktet for SAPA skal være etableret en
integrationsløsning til STS Organisation eller om data om organisation
og brugere skal indlæses manuelt.
For at SAPA kan fungere, skal følgende data være indlæst i STS
Organisation:
•
•

Data om minimum én organisationsenhed, men gerne flere
Data om minimum samtlige SAPA-brugere, men gerne hele
kommunens administrative organisation

De indlæste data skal vedligeholdes i STS Organisation i takt med, at
der sker ændringer i kommunens organisation eller medarbejderstab
(ansættelse, skift af arbejdssted, ophør, orlov). De data, der skal
indlæses, vedligeholdes i dag typisk i kommunens brugerkatalog (AD)
eller i en organisationsdatabase.
Beslutningen om hhv. automatisk eller manuel indlæsning kan ændres
på et senere tidspunkt – i begge retninger.
Følgende parametre kan med fordel indgå i beslutningen:
•
•
•
•
•

Metode og
fremgangsmåde

Ambition: Kommunens planer og ambitionsniveau for
funktionalitet og udbredelse af SAPA jf. entréstrategien
Økonomi: Økonomi til hhv. integrationsløsning eller ressourcer
til løbende vedligehold
Tid: Er det praktisk muligt at etablere en integrationsløsning
inden driftsstart?
Samarbejdsrelationer: Samarbejder kommunen med andre
kommuner på dette punkt?
Andre hensyn: Hensyn til behovet for organisations- og
brugerdata i andre projekter eller overordnede beslutninger i
kommunen om brugen af STS Organisation

Denne opgave kan ikke løses af SAPA-projektlederen alene, så det er
vigtigt at involvere relevante ledere og nøglepersoner i kommunen.

Resultat

Relevante beslutningstagere læser informationen på SAPAs
dokumentbibliotek under overskriften Konfiguration og træffer på den
baggrund en beslutning for kommunen. Der kommer løbende mere
informationsmateriale i dokumentbiblioteket.
Opgavens resultat er en beslutning om, hvilken model
(automatisk/manuel) for indlæsning af organisations- og brugerdata, der
er den rette for kommunen på det tidspunkt hvor man idriftsætter
SAPA.
Beslutningen sendes inden opgavens slutdato til SAPA postkassen
sapa@kombit.dk med emnelinien: Model for indlæsning af
organisations- og brugerdata. Kommunen må gerne angive supplerende
bemærkninger eller spørgsmål vedr. beslutningen.

Anbefalet udfører
Kvalitetskriterier
Involverede parter

Kommunens valg af model vil have betydning for, hvilke KLIK-opgaver
kommunen efterfølgende vil modtage.
SAPA-projektleder
Beslutningen skal træffes på et oplyst grundlag og skal være
ledelsesmæssigt forankret i kommunen.
SAPA-administrator, STS-projektleder, KOMBIT-programleder, it/digitaliseringschef

