K04.6 Indlæs og verificer, at
organisationsdata er indlæst korrekt og
holdes opdateret (automatisk overførsel)
Fase
Tema
Prioritet
Slutdato
Mål

Planlægning
Konfiguration
Obligatorisk
1 måned før kommunens idriftsættelsesdato
Målene med opgaven er:
1) At kommunens organisationsdata kan indlæses automatisk i STS
Organisation.
2) At kommunen i samarbejde med it-leverandøren sikrer sig, at data er
indlæst korrekt og om nødvendigt retter data ved kilden, eller får leverandøren
til at rette eventuelle fejl ved indlæsningen.
3) At kommunen i samarbejde med it-leverandøren fastlægger rutiner til
løbende indlæsning, så data holdes opdateret.

Beskrivelse

Opgaven løses både i testmiljøet og i produktionsmiljøet og kan med fordel
løses i testmiljøet først.
Der er tale om et it-integrationsprojekt og eventuelt også om en datamæssig
kvalitetssikring, hvortil kommer etablering af rutiner for idriftsættelse. Det er
vigtigt ikke at undervurdere kompleksiteten og varigheden af dette.
KOMBIT har i samarbejde med flere af markedets leverandører gennemført
compliancetests af indlæsning af pilotkommuners organisationsdata til STSOrganisation, og der foreligger således konkrete erfaringer med opgaven.

Metode og
fremgangsmåde

Vigtigt: Det er en forudsætning for at løse opgaven, at opgaverne K04.1
Registrering af organisatorisk rod-enhed hos KMD (automatisk overførsel) og
K04.5 Godkend serviceaftale for Organisationsservicen er løst.
Kommunen og it-leverandøren (evt. kommunen selv) aftaler i samarbejde,
hvilke faser der skal gennemføres for at sikre, at data indlæses korrekt.
Eventuelle nødvendige rettelser af data eller it-system aftales imellem
kommunen og it-leverandøren.
Brugergrænsefladen til STS Organisation (STS Org GUI) kan benyttes til at
verificere, at data er indlæst korrekt.
Kommunen og it-leverandøren (evt. kommunen selv) aftaler i samarbejde,
hvilke driftsprocedurer der skal gennemføres for at sikre, at data løbende
indlæses korrekt.
Yderligere informationer om opgaven kan ses i: Vejledning til ibrugtagning af
STS Organisation servicesnitflade Anvisninger til anvendelse af Organisation
v1.2.2

Resultat

SAPA kan hente - og dermed vise - de nødvendige organisationsdata fra STS
Organisation.
STS-Projektleder

Anbefalet
udfører
Kvalitetskriterier STS Organisation indeholder en fuldt dækkende og opdateret udgave af den

del af kommunens organisationsdata, der skal bruges af SAPA. Omfanget og
detaljeringsgraden af data skal svare til kommunens behov og
ambitionsniveau, som disse er udtrykt i kommunens strategiske overvejelser
vedr. brugen af SAPA.

Involverede
parter

Som minimum kræver SAPA, at der indlæses 1 organisatorisk enhed samt alle
SAPA-brugere.
SAPA-Projektleder, KOMBIT-Programleder, It-leverandør, It/Digitaliseringschefen

