K05.3 Indlæs og verificer, at
organisationsdata er indlæst korrekt og
holdes opdateret (manuel overførsel)
Fase
Tema
Prioritet
Slutdato
Mål

Planlægning
Konfiguration
Obligatorisk
1 måned før kommunens idriftsættelsesdato
Målene med opgaven er:
1) At kommunens organisationsdata kan indlæses ved brug af
brugergrænsefladen til STS Organisation (STS Org GUI).
2) At kommunen sikrer sig, at data er indlæst korrekt og om nødvendigt retter
data ved kilden eller får rettet eventuelle fejl ved indlæsningen.
3) At kommunen 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.
Kommunen har besluttet at benytte sig af manuel overførsel af kommunens
organisationsdata til STS Organisation, dvs. kommunen vil bruge
brugergrænsefladen til STS Organisation (STS Org GUI) til at foretage
indlæsningen.
Indlæsning og efterfølgende opdatering af organisationsdata i STS
Organisation med denne metode kræver i udgangspunktet, at flg. procedure
gennemføres:
1) Udlæsning (eksport) af op til tre regneark
2) Redigering af regnearkene
3) Indlæsning (import) i korrekt rækkefølge af op til tre regneark
Det er muligt at automatisere dele af opgaven ved brug af et script, der
gennemløber kommunens brugerkatalog (f.eks. AD), opsamler data og
genererer regnearkene i det korrekte format.

Metode og
fremgangsmåde

Vigtigt: Det er en forudsætning for at løse opgaven, at opgaverne K05.1
Registrering af organisatorisk rod-enhed hos KMD (manuel overførsel) og
K05.2 Opret og tildel jobfunktionsroller til STS Organisation er løst.
Fremgangsmåden er beskrevet i Vejledning til ibrugtagning af STS
Organisation GUI.
De involverede parter i kommunen aftaler i samarbejde, hvilke faser der skal
gennemføres for at sikre, at data indlæses korrekt. Eventuelle nødvendige
rettelser af data eller indlæsningsprocedure aftales imellem parterne.

Brugergrænsefladen til STS Organisation (STS Org GUI) kan benyttes til at
verificere, at data er indlæst korrekt. NB: Vær opmærksom på, at
brugergrænsefladen ikke må benyttes til at indlæse data – kun til verifikation.

Resultat

De involverede parter i kommunen aftaler i samarbejde, hvilke
driftsprocedurer der skal gennemføres for at sikre, at data løbende indlæses
korrekt.
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-/Digitaliseringschefen

