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Release 1 indeholder enkel funktionalitet
til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprettelse af sag og opgaver samt simpel udsøgning af sager og opgaver
Indhentning af en mindre del af datagrundlaget til oplysning af sagen fra
få eksterne systemer, såsom CPR
Manuel indtastning af større del af datagrundlaget til oplysning af sagen
Udbetaling og kontering af alle kravsatte ydelsesarter
Simpel udbetaling af helbredstillæg/udvidet helbredstillæg som Anden ydelse
Simpel understøttelse af administrationssager uden budget og rateudbetalingsplan og med
manuel håndtering af modtagelse af oplysninger om pensionsbeløb til administration
Få breve såsom afgørelsesbrev, udbetalingsspecifikation og oplysning uden
mulighed for lokal opsætning og redigering
Opdatering af Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks
Udveksling af oplysninger med jobcentret, STAR, Danmarks Statistik
Et mindre antal rapporter til brug for opfølgning på kontering og udbetaling

Der er således ingen selvbetjeningsløsning og ingen
dokumenthåndtering i release 1.

Release 2 indeholder funktionalitet til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selvbetjeningsløsning og udstilling af service til brug for 3. parts selvbetjeningsløsninger
Avanceret søgning på sagsoplysninger og opgaver
Automatisk opgavefordeling
Indhentning af en stor del af datagrundlaget til oplysning af sagen fra mange eksterne
systemer, såsom e-Indkomst, R75, Udlændingeinformationssystemet og feriekonto
Automatisering af reaktion på modtagne hændelser, eksempelvis automatisk opdatering af
beregning eller kontering
Modtagelse af dokumenter fra bl.a. SAPA og *ESDH systemer samt gem og kopiering af
dokumenter på sagen
Konfigurering og beregning af rådighedsbeløb samt formue
Beregning af helbredstillæg og udvidet helbredstillæg
Automatisering af sagsoprettelse på grundlag af jobcenteroplysninger
Udvidet understøttelse af administrationssager
Håndtering af modtagelse og effektuering af e-fakturaer
Fuld central og kommunal konfigurering af brevskabeloner og breve
Udvidede konfigurationsmuligheder
Udpegning af oplysninger til brug for aktindsigt m.m.
Udvidet antal rapporter
Journalnotater

