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Deltagere: Amanda QA, Esther KU, Emil Departement for soc.mm., Peter fra Kimik iT, Kristian fra Kimik iT 
  

1. Præsentation af Oplæg til tiltagstyper 
Der skal være en vurdering af timer/uge af vurdering og revurdering 
PT: måske skal der slettes i vurdering og revurdering og flyttes til 
  
Branchekoder skal importeres. Og vises med 2 cifre.  

  
Se yderligere info for ændringer i regneark "Oplæg til tiltagstyper" på support hjemmesiden. 
  

2. Side 904 og 905 blev gennemgået. 
I Plan - skal den nyeste stå som den øverste 
Skal kunne slette tiltag 
  

3. Statistik (906): 
Periode: en startdato og en slutdato 
Skal det samles sammen i et regneark med underark ? 
Eller separate regneark? 
Emil: Et ark med underark er det nemmeste 
Startdato I statistik perioden. 
  
Der kan laves et regneark til dig ved at lave et Excel Plan regneark.  
  
Alle planens detaljer kan sendes med, og så et hemmeligt nummer som linker til CPR 
nummeret.  
  
Så kan Emil selv lave pivot på regneark.  
  
Indtil videre kunne du bare få det hele uden statistik periode. Senere kan der så laves en 
indskrænkningsmulighed.  
Så Emil får Rådata med maskerede CPR numre. 
  
Emil: Jo flere data, jo bedre.  
  
Har du behov for andre data? Køn, fødselsdags-dato, lokalitet (by), Civilstand. Emil: Ja, tak 
  
Der bliver udarbejdet et bud på dette.  
  

4. Evt. 
Der er udkommet arbejdsgangsbeskrivelser - men disse er ikke blevet analyseret endnu.  
Det er nogen hvor man så bruger dette system. Her kan man også bruge kobling til social 
journal ark.  
  

5. Yderligere kommentarer? 



Emil: Tidsperiode?     
Systemet forventes klar i slutning af januar.  
  
Man kunne notere ned et andet sted - så I kan gøre det bagudrettet. Så det er i brug fra 1. 
januar, så I kan indtaste det efterfølgende. Så man kan lave statistik for hele 2017.  
  
Testudgave klar formentlig i slutningen af næste uge. 


