1 Projektledelse
2 Ud af KMD Sag & Systemer, kontrakter og snitflader
3 Ind i SAPA - Organisatorisk & Teknisk
Analyse
Systemoverblik
Overblik over egne it-systemer, fx
applikationsnavn, funktion, fagområde
Nødvendig (fordi systemoverblikket
danner basis for kontraktoverblikket)

Strategi
Snitfladestrategi
Strategi for hvornår og hvordan snitflader til
index’er i Støttesystemerne skal anskaffes fremover
Nødvendig (fordi strategien danner basis for
planen for anskaffelse af snitflader til index’er)

Plan
Plan for anskaffelse af snitflader
Plan for anskaffelse af snitflader jf. Strategi for anskaffelse af snitflader
Nødvendig (fordi planen danner basis for den konkrete anskaffelse af snitflader samt sikrer, at vilkår
for anvendelse af støttesystemer bliver medtaget i
relevante kontrakter)

v. 3.0

Eksekvering
Anskaffelse af snitflader
De konkrete udbud, SKI-indkøb eller kontraktfornyelser på egne it-systemer, inkl. indarbejdelse
af vilkår for anvendelse af støttesystemerne
Nødvendig (fordi vilkår for anvendelse af Støttesystemerne skal indarbejdes i nye kontrakter
for at SAPA kan udstille data fra kommunens
it-systemer)

Kontraktoverblik

Plan for anskaffelse af sagsbærende
it-system

 verblik over kontrakter på egne it-systemO
er, fx leverandør, kontraktform, kontraktsum,
udløbsdato, kontraktlige bindinger til KMD
Sag

Plan for hvordan og hvornår kommunerne anskaffer
sagsbærende it-system til de sager, der i dag findes
i KMD Sag og de brugere, der arbejder med disse
sager

 ødvendig (fordi kontraktoverblikket giver
N
input til anskaffelsesstrategien)

Nødvendig (fordi planen danner basis for den konkrete anskaffelse af nyt sagsbærende it-system)

Anskaffelse af sagsbærende
it-system
Den konkrete anskaffelse af et eller flere sagsbærende it-systemer til erstatning for sagsfunktionalitet i KMD Sag
Frivilligt (fordi en kommune kan vælge at flytte
KMD Sag-sager og -brugere til it-systemer, den
har i forvejen)

Oprydning i KMD Sag-sager
Snitfladeoverblik

Den konkrete oprydning i sager og journalnotater
i KMD Sag før flytning af sager til nyt sagsbærende it-system

Sags- og dokument-/ESDH-strategi

Overblik over eksisterende snitflader mellem
egne it-systemer og KMD Sag

Strategi for håndtering af sager og dokumenter
i kommunen

Stillingtagen til ønskede snitflader mellem
egne it-systemer og SAPA

Anbefales (fordi strategien giver input til KMD
Sag Exit-strategien)

Plan for flytning af KMD Sag-sager
Plan for hvordan og hvornår KMD Sag-sager flyttes
til nye sagsbærende it-systemer, jf. KMD Sag Exitstrategi

 ødvendig (fordi snitfladeoverblikket giver
N
input til anskaffelsesstrategien)

Nødvendig (fordi planen danner basis for den
konkrete flytning af KMD Sag-sager).

Kortlægning af
sagsområder
Kortlægning af hvordan brugerne på de
enkelte sagsområder anvender KMD Sag (til
sager, journalnoter, overblik eller adviser)
 ødvendig (fordi kortlægningen af sagN
sområder er en integreret del af KMD Sag
Exit-strategien)

KMD Sag Exit-strategi

Plan for flytning af KMD Sag-brugere

Strategi for hvilke sagsbærende it-systemer
kommunen fremover skal anvende til de sager
og journalnotater, der i dag findes i KMD Sag
og til brugerne af disse sager og journalnotater

Plan for hvordan og hvornår KMD Sag-brugere flyttes
til nye sagsbærende it-systemer, jf. KMD Sag Exitstrategi

Nødvendig (fordi strategien danner basis for planerne
for flytning af sager og brugere fra KMD Sag)

Nødvendig (fordi planen danner basis for den
konkrete flytning af KMD Sag-brugere)

Frivillig (fordi det er afhængigt af kommunens
ambitionsniveau, om de vil rydde op i de gamle/
eksisterende KMD Sag-sager, før de flyttes til nye
it-systemer)

Flytning af KMD Sag-sager
Den konkrete flytning af KMD Sag-sager til nyt
sagsbærende it-system
Nødvendig (fordi KMD Sag udfases samt for at
kommunen kan opsige KMD Sag-kontrakten)

Flytning af KMD Sag-brugere
Den konkrete flytning af KMD Sag-brugere til nyt
sagsbærende it-system
Nødvendig (fordi KMD Sag udfases)

