
Mødedato: 11-05-2017 13:30
Placering: Kimik mødetelefon (+299) 342007 med koden 412877
Invitationsteksten

Kristian Reesen Skouboe (Mødearrangør)

Johanne Svendsen (Accepteret i Outlook)

'mall@kujalleq.gl'
'Vivi Christiansen' (Accepteret i Outlook)

'Anne á Dalbø' (Accepteret i Outlook)

Deltagere

Dagsorden:

• Nyt i systemet - Økonomidelen
                               - Side 920A og 920D udvidet med ydelser og budget samt kontonumre

- Side 928M : Ny side til udtræk af økonomidata 
               - Side 928 : Beregn udvidet

• Afslutning på fasen

- Status fase 6 m.v.

- Andet fra forrige møde
               • Mette Mee Storm Sonn “ Derudover vil jeg drøfte mulighederne om at tilføje en feature i 
handicapsystemet, hvor der er obligatorisk for den pågældende sagsbehandler at indsætte hvilken 
paragraf, der bliver anvendt. ”
               • IPIS m.v.

0. Materiale 
Johanne er OK og Hans Jensen vender tilbage.

1. Side 920A

2. Side 920D
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2. Side 920D

3. Side 928
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4. Ønsker fra sidste møde

5. Afslutning af denne fase. Økonomidel i Winformatik fuldført.

Kommuner bedes opsætte økonomidelen som beskrevet ud fra forrige faggruppemøde 260117.•
Kommuner bedes afprøve udtræk på side 928M•
Kommuner bedes checke side 920A og 920D for korrekte budgetdata•
Husk at bruge systemet (Kurser findes!)•
Kvaliteten i system = Brugen og den rigtig fuldstændige brug af systemet•
Stine Hansens gamle regneark (økonomiarkene) er nu erstattet med handicapsystemet.•

Afsluttende bemærkninger:

handicapsystem: har i nogensinde fået oprettet en person via jeres eget folkeregister ?  Nej1.
handicapsystem: udestår opdatering af  diagnoser og fritekst m.m. ? Kommunerne vil overveje 
automatisk opdatering af diagnoser m.v. ønsker. 

2.

handicap: checkup på dubletter, manglende diagnoser, mangle hjælpeforanstaltninger m.m. ?   
Der checkes op på dette.

3.

4. KU og QA ønsker kursustilbud på denne fase. 

6. Afsluttende spørgsmål:

7. KAQA Product Backlog
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