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Ændringer i selvbetjeningsløsninger,

Rettelser af fejl og mangler i PersonSAG,

Sagsbehandler : SNP

Omlægning af PersonSAG begravelse til ’blåt design’
Overførsel af oplysninger til/fra krematorier og kirkegårde

Ad a) Ændringer i selvbetjeningsløsninger
Folkekirkens It foretager i juni – august 2014 (inkl. sommerferie) ændringer i
selvbetjeningsløsningerne på borger.dk.
Ændringerne vedrører primært:
 Tilgængelighed (ift. borgere med funktionalitetsnedsættelser fx
svagtseende). Alle selvbetjeninger.
 Ændringer i anmodning om begravelse/ligbrænding primært for at
imødekomme konkrete ønsker fra Domstolsstyrelsen (skifteretterne).
 Ændringer ift. mails der sendes til signering hos 2. aktør, således at de
bliver mere personlige, samt at der gives teknisk vejledning i mailen ift. at
fortage signeringen. Alle selvbetjeninger.
 Tekstrettelser i alle selvbetjeninger – balancen mellem jura og
kommunikation.
Leverandøren har estimeret 93 udviklingstimer (uden tekstrettelser), dertil
kommer test og overtagelsesprøve af rettelserne. 50 timers udvikling kan
erlægges i juni. Det forventes at øvrige 43 timer + timer til tekstrettelse kan
erlægges i juli og august. Dertil pågår test og overtagelsesprøve. Eventuelt testes
og overtages rettelser ’i pakker’ efterhånden, som de er færdige.
Ad b) Rettelser af fejl og mangler i PersonSAG
Folkekirkens It retter i øjeblikket fejl og mangler i PersonSAG - blå. Disse fremgår
af sidste nyhedsbrev vedrørende civilregistrering, som findes på DAP’en.
Der forventes frigivelse af rettelserne i juni 2014. Endvidere forventes rettelser
vedrørende ajourføring af steder og præster (begravelse) i CPR løst i juni/juli.

Ad c) Omlægning af PersonSAG begravelse til ’blåt design’
I det væsentligste skal PersonSAG begravelse, som var det første
sagsbehandlingsmodul, der blev udarbejdet, omlægges så det kommer til at lige
de andre moduler (navngivning, navneændring m.v.).
Omlægningen forventes at kunne ske i efterår-/vinterhalvåret 2014/2015.

FOLKEKIRKENS IT

Notat

d) Overførsel af oplysninger til/fra krematorier og kirkegårde
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Folkekirkens It foretager den 10.-20. juni 2014 i samarbejde med Brandsoft, samt
Aarhus Vestre og Nordre Kirkegårde, Aarhus Krematorium, Roskilde Kirkegårde
og Fælleskrematoriet den første test af overførsel af oplysninger til/fra
PersonSAG/krematorier/kirkegårde.

Side 2

Endelig integration opnås ikke før sommerferien, men løsningen forventes fuldt
integreret til efteråret.
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