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Målet er lettere adgang til data i FLIS

Ideen er, at man 
kan arbejde med 
FLIS data direkte 
i sit foretrukne 
værktøj på sin 
PC.

Det kan fx være 
PowerBI, Excel, 
Tableau, Targit
eller noget helt 
andet. 



Seks krav til direkte adgang til FLIS 

Nemt og 
sikkert

Eget BI-
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PowerBI

Ingen 
tekniske 

programmer 
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skyen

Lokal bruger-
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Integration til 
lokal LIS
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FLIS datas genvej med FLIS Kuben 

Månedskørsler

Hente datapakker Indlæse og opdatere 

Lokal LIS
Release

Hente kodepakker

eflis.dk

Deploy

FLIS Kuben

Oprettelse af FLIS 
bruger

Installation af 
certifikat på brugers 

PC



Direkte adgang til FLIS kuber - proces

Ide-
udvikling

Teknisk 
udvikling Test Evaluering Review Beslutning



Hvad siger testkommunerne?

Det giver os hurtigere 

adgang til data

Det er lettere at 

komme i gang
Det skal 

integrere til 

vores andre BI-

systemer

Hvornår kan vi komme 

i gang for alvor?

Webinarer og 

standard-rapporter

Support skal være 

hurtig og effektiv
Teknikken skal være 

nem og enkel



Fire eksempler 
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Hvordan kommer man i gang med PowerBI?



Direkte adgang til FLIS Kuben fra PowerBI



Det virker også i Excel – som en Pivot tabel ..



Prøv det selv – og giv os gerne forslag og 
kommentarer!

Økonomi 
Borger 

Benchmark

FLIS Nøgletal Voksen 
handicappede 

Benchmark

Arkitektur 
og teknik
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