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KMD Opus Brugerstyring

Brugerstyring forener effektiv
håndtering med sikkerhed
Styringen af it-rettigheder er typisk en betydelig arbejdsbyrde mange
steder i organisationen, og det spredte ansvar koster både tid, konsistens
og it-sikkerhed.
Med KMD Opus Brugerstyring får I integreret alle processer omkring
brugeradministration i KMD Opus. Løsningen kan også omfatte adgangsstyring til de øvrige KMD-systemer og KMD Elev på skolerne, og den kan
sikre sammenhængen til jeres Active Directory.
Det centrale værktøj betyder, at hver bruger kun skal oprettes ét sted,
hvor alle rettigheder bliver tildelt. Oprettelsen kan ske automatisk fra
jeres HR-system, og selve tildelingen kan ske automatisk gennem rollebaseret adgangsstyring.
Integrationen til HR betyder samtidig, at it-brugere automatisk kan slettes
ved ansættelsens ophør.

I kan med fordel supplere brugerstyringen med:

_ Password-selvbetjening, hvor brugerne hurtigt og automatisk kan rekvirere
et nyt password.
_ Rolleadministration, hvor I kan vedligeholde forretningsrollerne løbende.
_ Autorisationsstyring, der reducerer den manuelle håndtering ved at automatisere tildelingen af forretningsroller.

Brugerstyring skaber hurtigt værdi
_ Investeringen giver overskud allerede i år 2
_ It-opstart af nye medarbejdere kan fremskyndes med 1,5 dag
_ Den integrerede brugeroprettelse kan reducere tiden til at oprette nye brugere med 90 %

> Indholdsfortegnelse

KMD Opus Rollebaseret Indgang

Få adgang til præcis det, du har brug
for
KMD Opus Rollebaseret Indgang er en intelligent indgang til KMD Opus,
der gør det muligt at decentralisere opgaver helt ud til den enkelte medarbejder.
Du får din egen indgang til KMD Opus tilpasset de roller, du har som enten
medarbejder, leder eller administrator. Det kan for eksempel være, at du
er skoleleder med rollerne pædagogisk leder, økonomileder, personaleleder og medarbejder.
For organisationen er fordelen, at fx decentrale ledere får let ved at se og
indberette oplysninger i KMD Opus. Det fjerner overflødige papirgange
mellem den centrale og decentrale administration, og det centrale lønkontor bliver lettet for mere trivielle indberetninger og forespørgsler.

Rollebaseret Indgang forenkler
adgangen til dine opgaver:
_ En brugervenlig indgang, hvor du ikke behøver
at være dus med fagtekniske begreber.
_ Du kan klare alle løn-, personale og økonomiopgaver ét sted: Registreringer, forespørgsler og
rapporteringer .
_ Du kan forespørge, ændre, opdatere og godkende oplysninger, når det passer dig.

> Indholdsfortegnelse

KMD Opus Rollebaseret Indgang - Lederadgang

Bliv klædt på til det decentrale ansvar
Hvis der står decentralisering på din kommunes dagsorden, lukker Rollebaseret Indgang op for at føre tanken ud i praksis. Som decentral leder
kan du selv se og indberette oplysninger, når behovet er der - uden at
lægge vejen forbi de centrale medarbejdere først.
Oplysninger og ledelsesoverblik følger med ansvaret. Samtidig giver Rollebaseret Indgang bedre sammenhæng i arbejdsprocesserne og færre
manuelle papirgange.
Ud fra din rolle får du tildelt adgang til de oplysninger, der er relevante –
og det sker med en brugerflade, der netop er designet til dig som lejlighedsvis bruger: Enkel, ensartet og intuitiv.

Rollebaseret Indgang fører
decentraliseringen ud i praksis:
_ Du kan se og indberette oplysninger for dit
ansvarsområde.
_ Du får opdateret ledelsesoverblik.
_ Der bliver færre manuelle papirgange mellem
dig og det centrale niveau, så I bruger tiden
bedre både centralt og decentralt.

> Indholdsfortegnelse

KMD Opus Rollebaseret Indgang - Medarbejderadgang

Involver medarbejderne
i opgaveløsningen
Vil du gerne decentralisere opgaverne i KMD Opus helt ud til dine medarbejdere, kan du give dem adgang til at se og ajourføre egne oplysninger
gennem Rollebaseret Indgang. Medarbejderne har kun adgang til de oplysninger, der er relevante og som de sikkerhedsmæssigt er autoriseret til.
Ad den vej kan du give dine medarbejdere mulighed for at registrere egne
godtgørelser, fravær og nærvær. De kan også se egne udvalgte oplysninger, så du ikke skal ekspedere deres forespørgsler. Indberetningen
kan ske både via almindelig pc og via apps.
Medarbejderindgangen har den fordel, at oplysninger om bl.a. godtgørelser og fravær kommer fra kilden selv - din medarbejder. Det giver
en høj kvalitet i data, og du skal blot godkende eller afvise ændringerne.

Med Rollebaseret Indgang kan dine
medarbejdere blandt andet selv:
_ Registrere egne godtgørelser, herunder kørsel,
timer, tillæg m.m., der går i godkendelsesflow
til din leder.
_ Registrere eget fravær, nærvær samt ønsker
om fravær, der kan gå i godkendelsesflow til
din leder.
_ Få let adgang til egne fraværsoplysninger
- både planlagte og afholdte.

> Indholdsfortegnelse

KMD Opus Vagtplan

> Link til brochuren om
KMD Opus Vagtplan

KMD OpuS VagtpLan

samlet planlÆgning giVer
Jer oVersKud
til det
VÆsentlige

KMD Vagtplan Web

Få flere til at trives med vagtplanen
Kan jeg få fri til fars 70 års fødselsdag i pinsen? Hvem kan køre Olivia til
spejderweekenden? Et liv med skiftende arbejdstider giver mange
spørgsmål på hjemmefronten, og det er her, KMD Vagtplan Web har sin
værdi.
Formålet med løsningen er, at medarbejderne får mulighed for at få job
og privatliv til at hænge sammen. De kan få vagtplanen i god tid, og de
kan til enhver tid ønske at bytte vagter eller få arbejds- og fritid på bestemte tidspunkter. Al kommunikation sker gennem en personlig adgang
til selvbetjening - sikkert og enkelt.
Samtidig får skemalæggeren et nyt overblik uden gule lapper, e-mails og
sedler fra opslagstavlen. Alle opgaver, ressourcer og ønsker bliver samlet
ét sted: I planlægningsværktøjet.

I kan med fordel supplere med:
_ KMD Opus Rekruttering
- der digitaliserer hele processen fra jobopslag til ansættelse.
_ Lifewise eMotion
- der klæder lederen på til at støtte medarbejderne gennem deres personlige kriser.
_ KMD Opus Arbejdsskade
- der forenkler og decentraliserer indberetningen af arbejds- og tingsskader.

Du skaber bedre sammenhæng mellem
job og privatliv ved at:
_ Inddrage medarbejderne i planlægningen på
en måde, der er gennemsigtig for alle
_ Åbne for, at medarbejderne kan ønske arbejdstider og bytte vagter indbyrdes efter faste retningslinjer
_ Gøre vagtplanen tilgængelig for medarbejderne
på deres egen pc og smartphone

> Indholdsfortegnelse

KMD Opus Fravær

Kom fraværet i forkøbet
Savner I muligheden for at gribe fraværsårsagerne, inden de udvikler
sig, får I nu 3 nye redskaber til jeres eksisterende KMD Opus Fravær:
_ Udvidet Fraværsadvisering
_ Udvidet Fraværsopfølgning
_ Udvidet BO Fraværsrapportering- og statistik
3 nye moduler der giver jer mulighed for at følge medarbejderfraværet tæt og bringe det ned. Dertil kommer muligheden for at få
synergieffekter med den nye HTML5 app til indberetning af fravær.
Modulerne giver jer indsigten til at agere tidligere under et fraværsforløb, og de gør samtidig jeres arbejdsprocesser mere fleksible.
Med Udvidet Fraværsadvisering kan I bl.a. skrive fyldestgørende
adviser, differentiere på årsager og sende advis til udvalgte modtagere.
Med Udvidet Fraværsopfølgning får I det fulde overblik over en sag
med historik, bl.a. via et nyt kalenderkort, og nemt spring til refusionssag.

Udvidet BO Fraværsrapportering- og statistik giver jer rapporteringsmuligheder, der giver indsigt i både helheden og i detaljen, når I
har brug for det.
Det giver mindre pres på de administrative nøglepersoner, og I kan
både følge effekten af jeres indsatser, højne medarbejdertilfredsheden
og i sidste ende: - Reducere fraværet

> Indholdsfortegnelse

KMD Opus Fravær

Overblik over de nye muligheder
Udvidet fraværsadvisering
• Nye advisformer
• Valgfri modtager af fraværsadvis samt mulighed for videresendelse af advis
• Redigérbare tekster på advis
• Adviseringer i Rollebaseret Indgang samles ét sted
• Differentiering af meddelelser på årsagskoder
• ”Dybe” links i fraværsadvisering
Udvidet fraværsopfølgning
• Se korrekt og retvisende fraværsrapportering
• Se og opret hændelser tilknyttet hver enkelt fraværsperiode
• Spring til refusionssag på den pågældende fraværssag
• Se kalenderkort med fuld fraværshistorik
• Angiv bemærkninger om den enkelte hændelse
Udvidet BO fraværsrapportering
• Rapportering på fuldtidsansatte - periodens fastlønstimer omregnes til
fuldtidsansatte
• Definere en liste med hovedlønarter
• Rapportering på helårsansatte der fortæller om medarbejderens ansættelse
• Udeladelsestabel der giver mulighed for at udelade helt ned på den
organisatoriske enhed eller på en lønklasse for at sikre at fraværsprocenterne beregnes korrekt

Bedre overblik styrker indsatsen
_ Der bliver mindre pres på administrative nøglepersoner.
_ I får bedre videndeling, så I kan iværksætte
den rette indsats i tide.
_ I sparer tid til at fremskaffe oplysninger, både
hos leder og sagsbehandler.

> Indholdsfortegnelse

KMD Opus Fravær

Nye løsninger udviklet i samarbejde mellem

”
Advisering ved sygefravær

Aarhus Kommune bruger den nye adviseringsløsning, som sikrer, at ledere/perso

som arbejdspladsen har brug for at være opmærksom på. Løsningen forbedrer m

En af styrkerne ved den nye løsning er løsningens fleksibilitet. I Aarhus Kommu

politik, men der er mulighed for at opsætte afvigelser i de enkelte dele af organ

og det er muligt at indsætte links. De fleste steder i Aarhus Kommune er løsning

nettet, hvor det lederen hjælpes til at håndtere sygefravær. Der er også link til d
leder kan selv tilpasse, hvem der skal have adviseringer om sygefravær.

Korrekt indberetning af fravær

I Aarhus Kommune er der stor opmærksom på at sikre korrekt fraværsindberetn
bedringer i Opus, der understøtter korrekt fraværsindberetning.”

m KMD og Aarhus Kommune:

onalemedarbejdere får besked på mail, når en medarbejder har et sygefravær,

muligheden for tidlig og effektiv opfølgning på sygefravær.

ne er adviseringen opsat, så den følger kommunens generelle sygefraværs-

nisationen. Ligeledes kan man fleksibelt opsætte teksten i adviseringsmailen,

gen opsat sådan, at adviseringen indeholder links direkte til de sider på intra-

det nye ’fraværskort’, der viser medarbejderens fraværshistorik. Den enkelte

ning, især i forhold til ikke at miste refusion. Der er senest kommet flere for-

Programleder Peter Feilberg Schjødt,
Aarhus Kommune

KMD Opus Personale - Aperiodisk Lønproduktion

Få en mere smidig lønproduktion
Med Aperiodisk Lønproduktion kan du som lønmedarbejder gennemføre
og afslutte ekstra lønkørsler for en medarbejder når som helst i løbet af
måneden. For eksempel kan du udbetale løn og ferie eller foretage rettelser i den periodiske lønberegning. Det giver en god service til kollegerne i
organisationen - og det tager presset af lønkontoret op til den periodiske
lønkørsel.
Du kan starte med en simulering og først køre den endelige beregning efter
et kvalitetstjek. Alt bliver beregnet, konteret og afregnet allerede med
den kommende nats kørsel, så arbejdsgangen bliver afsluttet.
Den aperiodiske lønkørsel betyder, at medarbejderen får en ekstra lønspecifikation. Funktionen erstatter dermed traditionel acontoudbetaling,
og sagen kræver ingen opfølgning ved næste periodiske lønkørsel.

På lønområdet kan du også have glæde af:
_ Aperiodisk Lønproduktion
_ Rollebaseret Indgang
_ Rollebaseret Indgang/Lederadgang
_ Rollebaseret Indgang/Medarbejderadgang
_ Dan Lønseddel

Fleksibel lønkørsel - med kvalitetstjek
_ Aperiodisk Lønproduktion erstatter traditionel
acontoudbetaling.
_ Du kan simulere, kontrollere og afslutte en
lønsagsbehandling i én arbejdsgang når som
helst på måneden.
_ Det letter spidsbelastningen op til den periodiske
lønkørsel.

> Indholdsfortegnelse

KMD Opus Personale - Dan Lønseddel

Tjek, at lønudbetalingen bliver korrekt
Vil du gerne sikre, at lønnen er indberettet korrekt til en medarbejder,
kan du lave et kvalitetstjek med Dan Lønseddel. Her får du simuleret en
lønseddel på baggrund af de lønbærende data, du har indberettet.
Simuleringen er et praktisk kvalitetstjek, for eksempel når du er færdig
med at oprette en ny medarbejder, eller hvis du skal tilbageregulere
lønnen for en medarbejder. Med den simulerede lønseddel kan du straks
kontrollere, at udbetalingen bliver korrekt - og ikke vente på den endelige
lønberegning.
For dig betyder det, at du ikke risikerer at skulle håndtere samme sag
flere gange - og du ved, at medarbejderen får korrekt løn første gang.
Løsningen sikrer også, at A-skat mv. for perioden bliver reguleret korrekt
inden for det pågældende skatteår.

På lønområdet kan du også have glæde af:
_ Aperiodisk Lønproduktion
_ Rollebaseret Indgang
_ Rollebaseret Indgang - Lederadgang
_ Rollebaseret Indgang - Medarbejderadgang

Kvalitetstjek forebygger fejl
_ Du kan simulere og kontrollere en lønseddel
før den endelige lønberegning.
_ Det sikrer korrekt løn fx til nye medarbejdere
og ved tilbagereguleringer.
_ Du sparer tid til senere fejlrettelser.

> Indholdsfortegnelse

KMD Opus Arbejdsskade

Indberet decentralt - og få centralt
overblik
Det kan være en tung administrativ affære at indberette tings- og
arbejdsskader. Ofte kniber det også med overblikket over de skader, I har
haft i organisationen. Med KMD Opus Arbejdsskade forenkler I opgaven
og får overblikket.
Selve registreringen kan I lette ved at decentralisere opgaven gennem
Rollebaseret Indgang. Sagen kan så starte hos skadeslidte eller en decentral ansvarlig. Derefter sørger workflow for, at registreringen bliver
berigtigt og godkendt efter jeres retningslinjer. Undervejs genbruger I
stamdata fra KMD Opus, og til slut sørger en snitflade for, at I kan indberette direkte til EASY hos Arbejdsskadestyrelsen.Overblikket finder
I også i Rollebaseret Indgang, hvor der ligger 4 standardrapporter over
skaderne og det afledte fravær.
Endelig kan I som noget nyt også lave årsagsanalyser og følge op på
forebyggende arbejde.

I kan med fordel supplere med:

_
_
_
_

KMD Opus Personaledokumenter
KMD Opus Rekruttering
KMD Vagtplan Web
Lifewise eMotion

Få en enklere indberetning af skader:
_ I kan påbegynde registreringen decentralt, for
eksempel hos skadeslidte
_ Workflow sikrer, at registreringen bliver berigtiget, godkendt og indberettet direkte til EASY
_ I får overblik over registrerede skader og lovpligtig rapportering

> Indholdsfortegnelse

KMD Opus Kursus

Få lettet jeres
kursusadministration
Vil du gerne spare den manuelle håndtering af jeres interne kurser, er
KMD Opus Kursus det rette værktøj. Modulet udnytter alle de oplysninger, I allerede har registreret i KMD Opus. Det betyder, at I blot skal
oprette kurserne i modulet - så kører resten af administrationen digitalt.
KMD Opus Kursus fungerer som et kursuskatalog, alle kan benytte via
Rollebaseret Indgang. Her kan leder og medarbejdere søge kurser og lave
tilmelding til kurser. Der kan tilbydes workflow, og når en medarbejder
tilmelder sig, bliver tilmeldingen sendt med workflow til godkendelse
hos lederen. Som leder kan du også tilmelde de medarbejdere, du har
ansvar for.
Når et kursus er gennemført, bliver det automatisk overført til medarbejderens CV.

I kan med fordel supplere med:
_ KMD Opus Personaleudvikling, hvor du kan registrere kompetenceudvikling og
MUS-samtaler.
_ KMD Opus Personaleregistrering, hvor du kan registrere de afledte effekter af
kompetencestyringen, herunder tillidshverv, ekstern uddannelse, opfølgning
på lovpligtige efteruddannelser m.m.

Kursuskataloget letter
administrationen:
_ Medarbejderne kan søge og tilmelde sig alle
kurser ét sted
_ Når en medarbejder tilmelder sig, sørger workflow for, at lederen får det til godkendelse
_ Efter kurset bliver det automatisk registreret
på medarbejderens CV.

> Indholdsfortegnelse

KMD Opus Personaleudvikling - Kompetencestyring

Hold kursen i udviklingen af dine
medarbejdere
Hvilke kompetencer har dine medarbejdere, hvor ligger der et behov
for kompetenceløft, og hvordan vil du styre udviklingen? Det giver KMD
Opus Kompetencestyring dig redskabet til.
Gennem den rollebaserede indgang får både leder og medarbejder
mulighed for indberetning af kompetencer, og overblik over hver medarbejders kompetencer. Kompetencer kan udtrækkes i en rapport som
forberedelse til MUS samtalen.
Forud for MUS-samtalerne kan du udforme et skema til medarbejderne,
og samtaleforløbet styrer du gennem workflow. Efter samtalen kan du
dokumentere den både i et referat og i en udviklingsplan.
Hvis I aftaler konkrete kurser, kan du også tilmelde medarbejderen med
det samme i KMD Opus Kursus.

I kan med fordel supplere med:
_ KMD Opus Kursus. Et samlet kursuskatalog, der håndterer søgning, tilmelding
og registrering af kurser.
_ KMD Opus Personaleregistrering, hvor du kan registrere de afledte effekter af
kompetencestyringen, herunder tillidshverv, ekstern uddannelse m.m.

Du kan tilgodese både udvikling
og produktivitet:
_ Du kan afdække behovet for kompetenceløft
ved at matche medarbejderkompetencer med
stillingskrav
_ Du kan opbygge et kompetencekatalog med
niveauskala
_ Du får digital støtte til hele forløbet omkring
MUS-samtalen, baseret på workflow

> Indholdsfortegnelse

KMD Opus Rekruttering

Sæt hele rekrutteringsindsatsen i
system
Med KMD Opus Rekruttering skaber du digital sammenhæng i hele
rekrutteringsprocessen - fra jobopslag til ansættelse. Det giver en effektiv
proces, hvor den rekrutteringsansvarlige, HR og kandidaterne bliver bundet
sammen på én platform.
Al kommunikation sker digitalt, både med ansøger og ansættelsesudvalg. Dermed kan du decentralisere ansættelsesopgaven, og de
decentrale ledere får nem og hurtig adgang til at vurdere profilerne.
KMD Opus Rekruttering genbruger stamdata fra KMD Opus, og når du
har ansat en ny medarbejder, lander nye stamdata hurtigt i personalemappen.
Modulet består af et basismodul med tilvalg. Det er enkelt at installere
og let at gå til fra første dag.

I kan med fordel supplere med:
_ KMD Opus Brugerstyring, hvor I kan administrere adgangen til løsningen.
_ Støtte til at effektivisere arbejdsgange ved rekruttering.
_ Ekstra funktioner, herunder flere annonceringskanaler, jobbank, flere sprog og
tilpassede workflows.

Du forenkler og forstærker rekrutteringen ved at:
_ Digitalisere og decentralisere rekrutteringsprocessen med fuld integration til KMD Opus
_ Erstatte tunge papirgange med digitale flow,
herunder hurtig indrykning af opslag på både
jobportaler og sociale medier
_ Give et godt vurderingsgrundlag med hurtigt
overblik over kvalificerede kandidater

> Indholdsfortegnelse

KMD Opus Åben Adgang

Dybe links
Med Dybe Links kan I udnytte KMD Opus Rollebaseret Indgang, til
at skabe direkte genveje til et vilkårligt menupunkt i KMD Opus Rollebaseret Indgang. Det betyder I nemt kan give direkte og integreret
adgang til funktioner, der er relevant for brugerne – uden løbende
vedligehold på applikationen.
Direkte adgang
Med Direkte Adgang kan du tage skridtet videre, og indlejre udvalgte
funktioner eller sider, fra KMD Opus Rollebaseret Indgang på jeres
Intranet. Det betyder at I kan ”shoppe” relevant funktionalitet, og
gøre den nemt og direkte tilgængelig for relevante brugere, uden at
røre ved applikationen.
HTML5 Apps
Med HTML5 Apps, får du øget tilgængelighed til KMD Opus Rollebaseret Indgang – både indenfor og udenfor kommunens sikre netværk. Med de mange integrationsmuligheder, som brugerne let kan
tilgå via en vilkårlig browser og fra alle typer devices samt platforme
– får I mulighed for at minimere administrative arbejdsgange og
samtidig give brugerne mulighed for digital indberetning af f.eks.
fravær – også når de er på farten.

Mobil apps
Med Mobil Apps, får du øget tilgængelighed til KMD Opus Rollebaseret Indgang – både indenfor og udenfor kommunens sikre
netværk. Med adgang til KMD Opus Rollebaseret Indgang, via en
Smartphone, får du øget tilgængelighed og mulighed for at lette de
administrative arbejdsgange med digital indberetning.

> Indholdsfortegnelse

Lifewise eMotion

Støt medarbejderne
gennem deres kriser
Hver 10. dansker lider af et misbrug. Lige så mange er i behandling for
depression. Dertil kommer blandt andet skilsmisser, kræft samt angstsygdomme, der kan udløse personlige kriser. Også blandt dine medarbejdere.
En tredjedel af sygefraværet i Danmark har rod i det psykiske
arbejdsmiljø
Når en medarbejder står i en personlig krise, smitter det af på jobbet.
Samtidig står du som leder i en uvant rolle: Hvornår skal du reagere?
Hvad kan være en hjælp? Og hvordan griber du det an?
Lifewise eMotion klæder dig på til at spotte en krise i tide - og til at støtte
medarbejderen bedst muligt. Dermed bidrager du til at, at medarbejderen
kommer helskindet videre. Og at krisen påvirker jobbet så lidt som muligt
- i form af fravær, mistet udvikling og skrammer i de sociale relationer.

I kan med fordel sætte fokus på sygefravær:
Vi tilbyder konsulentydelser, der giver lederne en velfunderet ramme i forhold
til sygdomshåndtering, forebyggelse og højere produktivitet.

Lifewise eMotion giver dig 3 værktøjer,
når medarbejdere rammes af en krise:
_ En læringsdel der viser, hvordan du spotter
kriser, håndterer dem og hjælp til samtalen
_ En opslagsdel med cases, hvor du kan finde
hjælp til en konkret udfordring.
_ En profilanalyse, der giver dig indsigt i og
inspiration til dine egne reaktionsmønstre
som leder.
Se film
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KMD Opus Debitor - Basismodulet

Procesunderstøtter arbejdsopgaverne
inden for kommunal opkrævning og
debitorstyring.
Følgende processer understøttes i KMD Opus Debitor:
_ Oprette og vedligeholde stamdata
_ Registrere krav
_ Danne faktura og kreditnota
_ Modtage og registrere indbetaling fra borger/virksomhed
_ Foretage betalingskontrol
_ Danne ad-hoc og årlig kontoopgørelse
_ Danne restanceopgørelse
_ Automatisk afskrivning
_ Indgå aftale med borger om afdragsordninger
_ Individuel sagsbehandling af enkeltsager
_ Aflevering af oplysningspligtige beløb til SKAT
_ Overførsel af rente og gebyr til ejendomsskat
_ Kassefunktion
_ Bogføring og afstemning

Udvalgte tilkøbsmoduler til
KMD Opus Debitor:
_ Mit Betalingsoverblik
_ Arkivering
_ Journal og advis
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KMD Opus Debitor - Journal og advis

Journaler og advisering direkte i
KMD Opus Debitor
Med modulet Integreret Journal og Advis holdes journaler og advisering
direkte i KMD Opus Debitor fremfor i separate ESDH-systemer.
Konkret funktionalitet i modulet er blandt andet:
_ Mulighed for at uploade bilag til den enkelte journal
_ Søgning på tværs af journaler. Eksempelvis kan en leder se hvor mange
telefoniske henvendelser der har været i en given periode
_ Mulighed for filtrering, som giver bedre søgemuligheder
_ Fra journalen kan man se om der er tilknyttet dokumenter til det enkelte
journalnotat
_ Man kan åbne et dokument direkte fra det enkelte journalnotat

Fordele ved Journal og advis:
_ Sagsbehandler sparer tid, fordi han/hun slipper
for at arbejde i 2 systemer
_ Journalisering foregår samlet, hvilket øger
overblikket
_ Opdatering foregår online, hvilket minimerer
fejlrisici og giver bedre søgemuligheder
Journal og advis vil skabe bedre kvalitet, overblik
og sammenhæng i sagsbehandlingen. Samtidig
vil der dagligt spares sagsbehandlingstid, og dermed frigøres tid til andre essentielle sagsbehandleropgaver.
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KMD Opus Debitor - Arkivering

Få bedre overblik
Nogle borgere og virksomheder, har en lang historik med kommunen.
Dette kan skabe et dårligt overblik, både for borgeren og virksomheden
som ved selvbetjening bliver overrumplet af de mange informationer, og
for sagsbehandleren, der kan blive overlastet af information.
Arkiveringsmodulet til KMD Opus Debitor giver mulighed for at
rydde op i data:
_ Udlignede poster arkiveres automatisk
_ Mulighed for at lave opsætning af hvilke elementer der skal arkiveres
_ Mulighed for at søge i arkiverede elementer

Fordelene ved Arkiveringsmodulet er:
_ Bedre overblik
_ Nemt at fremsøge relevant information
Dette giver en væsentlig tidsbesparelse på sagsbehandlingen og mulighed for at frigøre tid til
andre essentielle sagsbehandleropgaver
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KMD Opus - Mit Betalingsoverblik

Mit Betalingsoverblik
Mit Betalingsoverblik er en nem og overskuelig selvbetjeningsløsning til
borgere og virksomheder.
Via Mit Betalingsoverblik kan borgeren eller virksomheden få et overblik
over mellemværender med kommunen. Det er også muligt for borgeren
eller virksomheden at betale sine regninger via betalingskort eller mobil
betaling. Regningerne kan samtidigt tilmeldes til Betalingsservice.

Fordele ved Mit Betalingsoverblik:
Borger/virksomhed kan:
_ Betjene sig selv via kommunens hjemmeside eller borger.dk
ved at logge ind med nemID.
_ Få overblik over mellemværender med kommunen
_ Nemt betale sine mellemværender og tilmelde regninger til
Betalingsservice
_ Se tidligere rater og betalinger
_ Pr. maj 2016: Lave forslag til og indgå aftaler om afdragsordning (Kommunen opsætter rammerne for aftalerne)
Kommunen kan:
_ Få indsigt i hvordan Mit Betalingsoverblik benyttes (Hvem,
hvornår og hvor mange besøgende)
_ Udvælge hvilke kravstyper der skal vises på Mit Betalingsoverblik
_ Se en borgers Mit Betalingsoverblik

> Indholdsfortegnelse

KMD Opus Økonomi
- Bilagsintegration til fagsystemer

Følg bilagene mellem
økonomi- og fagsystemerne
Hvis I skal bruge oplysninger fra en faktura både i økonomisystemet og
i et fagsystem, kan I få styr på processen med Bilagsintegration til fagsystemer. Modulet betyder, at samtlige bilag skal indlæses i KMD Opus
Økonomi, og at I bevarer overblikket over fakturaernes status her.
Når en faktura er indlæst, bliver den automatisk sendt til det rette fagsystem - uanset om det er et KMD-system eller et system fra tredjepart. Fagsystemet kan så automatisk få adgang de oplysninger, som fagsystemet
skal bruge, herunder ydelsesmodtager og andre fagoplysninger. Når
bilaget er behandlet, går det retur til KMD Opus Økonomi, hvor de medsendte oplysninger bliver valideret og ajourført i henhold til kundens
regler for bilagsbehandling. Godkendte bilag bliver bogført og betalt.
Er bilaget afvist i fagsystemet, aftaler bogholderen i KMD Opus Økonomi
med brugeren af fagsystemet, hvordan bilaget skal afsluttes.
Interne udgiftsbilag og fakturaer kan behandles på samme måde.

Få en effektiv bilagsbehandling
_ I undgår dobbeltarbejde, når et bilag skal
behandles i både økonomi- og fagsystem.
_ Samtlige bilag fremgår af KMD Opus Økonomi,
hvor I bl.a. kan se status, følge op på om bilaget
bliver behandlet, så det kan nå at blive betalt
til tiden samt foretage indkøbsanalyser.
_ Hvis et bilag er havnet et forkert sted, kan det
sendes videre og stadig følges i KMD Opus
Økonomi.
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KMD Opus Økonomi
– Gentagne Fakturaer og Bilagsforespørgsel

Få styr på de gentagne fakturaer
Med modulet Gentagne Fakturaer i KMD Opus Økonomi kan du sætte
processen omkring gentagne fakturaer i system. Du kan oprette en
fakturaplan i Rollebaseret Indgang og fakturaplanen kan oprettes på
baggrund af en modtaget faktura eller med udgangspunkt i en individuel
kreditor.
Du kan opsætte kriterier for fakturaplanen, herunder
_ Maksimalt beløb pr. faktura
_ Maksimalt beløb pr. år
_ Maksimalt beløb for hele planen (hvis den løber over flere år)
_ Maksimalt antal fakturaer pr. interval (uge, måned, kvartal, halvår eller år)
_ Start og slut tidspunkt
Ved at bruge Gentagne Fakturaer sikrer du, at bilag konteres automatisk,
såfremt alle kriterier er overholdt. Er alle kriterier ikke overholdt, vil bilaget
skulle behandles manuelt.
For at sikre at alle kriterier bliver overholdt, kan det være nødvendigt at
tilrette kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.
Under ’Revisionsspor’ kan du altid se status for fakturaer betalt via
Gentagne Fakturaer.

Med KMD Opus Økonomi
– Gentagne Fakturaer
_ Undgår du manuel kontering af gentagne
betalinger og får dermed en væsentlig
tidsbesparelse
_ Sikrer du korrekt betaling til forfaldsdato
– og færre rykkere til behandling
_ Får du et workflow og fuldt overblik over
oprettelse af en fakturaplan

Forudsætninger
KMD Opus Økonomi - Gentagne Fakturaer kræver, at du er kunde på
KMD Opus Økonomi og at du benytter bilagsløsningen i KMD Opus.
Det er ligeledes en forudsætning, at leverandøren indsætter fakturaplannummeret i feltet ”ordre” på den elektroniske faktura.
Bemærk, at der kræves autorisation for at oprette en fakturaplan.
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KMD Opus Økonomi
– Gentagne Fakturaer og Bilagsforespørgsel

Find status på bilaget i en fart
Bilagsmængden i ERP-systemet er overvældende, og derfor kan I nu
i stedet søge specifikke bilag gennem Bilagsforespørgsel i KMD Opus
Rollebaseret Indgang. Søgefunktionen er samlet i ét forenklet billede,
hvor I kan forespørge på bilag for hele organisationen. I kan blandt andet
forespørge på kreditorer, status på bilag og beløb.
Modulet er en god hjælp både centralt og til de mange decentrale
brugere, der har brug for at se status på specifikke bilag.
Gør det enkelt at finde bilagene:
_ I kan forespørge på samtlige bilag gennem et enkelt billede i
KMD Opus Rollebaseret Indgang.
_ I kan forespørge på alle relevante parametre, herunder kreditorer,
status og beløb.
_ I slipper for at drukne i de store bilagsmængder i ERP-systemet.

Business case: KMD Opus - Gentagne
Fakturaer og Bilagsforespørgsel
Kontakt din Solution Manager for en detaljeret gennemgang af nedenstående eksempel og hør, hvor meget din kommune kan spare.
		
Eksemplet er baseret på en kommune med 50.000 indbyggere og
ca. 1.300 gentagne fakturaer.

Eksempel:
					
OMKOSTNINGER				
ENGANGSBETALING
Tilslutning af Bilagsforespørgsel og Gentagne Fakturaer
Kr. 20.000
						
ÅRLIG BETALING
Årlig betaling ved ca. 1.300 gentagne fakturaer
Kr. 62.000
BESPARELSE						
Besparelse ved brug af Gentagne Fakturaer
samt Bilagsforespørgsler
Kr. 357.000
For at opnå ovenstående besparelse forudsættes det, at der bruges 2 min. pr.
faktura til en timepris på kr. 300 for både Gentagne Fakturaer og Bilagsforespørgsler. 			
Samlet besparelse pr. år, ekskl. engangsomkostning:

> Indholdsfortegnelse

Kr. 295.000

KMD Opus Økonomi – Økonomisk Styring

Økonomisk Styring holder dig
ajour med de økonomiske udsigter
Hvilket regnskab kan du forvente?
Som leder kan det være udfordring nok at holde sit budget, når der er
pres på ressourcerne. Men bedre bliver det ikke, hvis du samtidig har
huller i dit økonomiske overblik. Hvis organisationens viden om fremtiden ikke er en del af billedet. Hvis du ikke har adgang til helt friske tal
eller skal bruge store ressourcer på at fremskaffe dem. Mange ledere har
efterspurgt det helt skarpe billede af det forventede regnskab, og det får
din kommune med Økonomisk Styring.
Et retvisende billede giver handlemuligheder
Økonomisk Styring er et automatisk beregningsværktøj, der kan fremskrive det økonomiske overblik på basis af alle kendte poster - både de
historiske til dato og de fremadrettede. Som leder får du det fulde overblik over dit forventede regnskab på dit ansvarsområde i ’Mit Forventede
Regnskab’. I det ’Forventede Regnskab’ opsamles aktuelle indberetninger
fra alle niveauer i organisationen til kommunens koncernregnskab.
Overblikket omfatter både løn og øvrig drift. Så snart I indberetter en

Forudsætninger:
Økonomisk Styring forudsætter, at din kommune benytter KMD Opus Økonomi.

ændring, indgår den i overblikket - også selv om den først træder i kraft
om eksempelvis 3 måneder. Det giver et stærkt styringsredskab på alle
niveauer, lige fra institutionslederen til mellemledere, controllere og den
øverste ledelse.
Her kan I se, hvem der overholder budgettet og hvor det kniber. I kan
også identificere årsagerne og hurtigt sætte ind, hvis der er behov for det.
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> Grafik over processen (side 2)

KMD Opus Økonomi – Økonomisk Styring

Økonomisk Styring giver:
_ Sammenhæng i viden, processer og styring i
forhold til den kommunale økonomi.
_ Samling på løndata og øvrige økonomidata.
_ Gennemsigtighed i hele organisationen, da data er i
KMD Opus – og ikke i lokale regneark.
_ Opdaterede tal til rådighed i hele organisationen
- uden ventetid.
_ Indregning af fremtidige ændringer.
_ Arbejdsbesparende digitale workflow.

Automatisk flow
for nye input og ændringer

V3
V2
V1

GO / NOGO
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Personalemappe
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- Anmodning
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