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DAGSORDEN
1. Velkomst
2.

Status på IndFak2 projektet

3.

Implementeringsforløb og proces. Hvornår gør vi hvad, og
hvordan gør vi det.

4.

Forberedelser til opsætning af IndFak2

5.

•

Opgaver i Navision Stat

•

Opgaver i IndFak

•

Disponenthierarki
Eventuelt samt spørgsmål
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STATUS PÅ INDFAK2
• Kontrakt med Miracle A/S med underliggende systemer fra Ibistic
og Tricom.
• Standardsystem så derfor har vi primært konfigurereret systemet.
• 40 institutioner i drift.
• Der er pt. omkring 3500 bruger på systemet og der er behandlet
over 32.000 faktura
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IMPLEMENTERINGSSTRATEGI
• Samtlige ca. 175 institutioner skal være flyttet til de nye systemer
inden kontrakten udløber juni 2015.
• Der skal opgraderes til Navision Stat 5.4.0.2 inden skift til nye
systemer. Der opgraderes efterfølgende til NS 7.0
• Det er primært en teknisk udskiftning af eksisterende løsninger.
• Vi ruller det nuværende IndFak ud meget hurtigt i fase 1. Vi
kommer tilbage i fase 2, for at støtte ibrugtagning af indkøb.
• Komprimeret implementeringsforløb på ca. 3-4 uger fra udlæsning
af data i IndFak til ibrugtagning af nyt system.
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TIDSPLAN
• Implementeringen: 26. januar - 26. juni 2015. Omfatter 144 institutioner
•

Implementeringen er fordelt på 9 bølge á ca. 16 inst.

•

To parallelle implementeringsteams => ca. 8 inst. pr. bølge

• Implementeringen for den enkelte institution tage 4 uger

•

Uddannelse: WS deltagelse + e-læring (primært)

• Fase 2, indkøbsdelen starter op i 2. halvår 2015
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IMPLEMENTERINGSFORLØB FOR BØLGE 8
Proces

Procestid Deadline

Aktør

Fællesopstartsmøde

1 dag

Modst./Inst.

IndFak og Navision Stat oprydning

2-3 dage

Indsend disponent hierarki

2-3 dage

5-mar

Inst.

Udlæsning fra IndFak

1 dag

6-mar

Modst.

Indlæsning af opsætningsark mv.

2-3 dage

Indkøbsforløb (for institutioner der benytter indkøb i IndFak)

1 dag

Aftales

Modst./Inst.

Opsætnings WS D1

1 dag

11-mar

Modst./Inst.

Opsætnings WS D2

1 dag

12-mar

Modst./Inst.

Integrationsopsætning, kontrol mv.

2-3 dage

Uge 12

Modst.

Nem Handel ændring

1 dag

18-mar

Modst.

Driftsstart Modst

1-2 dage

Uge 12

Modst.

Driftsstart Super

1-4 dage

23-mar

Inst.

Opsætning af varslingsmail m.v.

1 dag

Aftales

Modst./Inst.

Driftsstart Inst.

1 dag

Uge 13

Inst.

Overdragelse til support og ordinær drift

1 dag

Uge 13

Modst.
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2-mar

Uge 10-11 Inst.

Uge 10-11 Modst.

FORSKELLE PÅ INDFAK1 OG INDFAK2
•

Det er alene opsætningen fra Navision som bestemmer
dimensionsopsætning og regler for kontering.

•

Alias betragtes som konteringshjælp, hvor afledte værdier udfoldes og
kan ændres.

•

Fakturaer behandles som udgangspunkt som én samlet konteringslinje på
bruttobeløbet (opsplitning mv. er muligt efterfølgende).

•

Fakturaer til godkendelse routes automatisk i et opsat disponent hierarki
(kaldes kontorer i systemet).

•

Fakturaer som modtages fra en i Navision ukendt kreditor, skal beriges
med en kreditor fra Navision, inden fakturaen kan sendes i flow.

•

Almindelige funktioner kan foretages på mobiltelefon og tablets

•

Sager og Sagsopgaver kan benyttes i IndFak2

•

Genvejstaster på alt (Næsten)

•

Forbedret søgemuligheder
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UDFORDRINGER
Implementeringen
• Intens forløb for alle parter
• Oprydning i NS og IndFak1 er vigtig
Systemet
• Afstemninger af poster fra RejsUd
• Overførsel af faktura og stamdata til og fra NS
• Bogføringsdato overført til NS

• Brugeropsætning
Principielle udfordringer / fordele
• Håndtering af alias værdier
• Sammenlægning af linjer ved kontering
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Hvad betyder IndFak2 implementeringen for
jer og jeres institution?

marts 2015
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FORBEREDELSE AF INDFAK2
5 områder der skal forberedelse til:


Intern planlægning af implementering skal klarlægges - Hvem gør
hvad hvornår?



Oprydning i jeres nuværende IndFak1.



Klargøring i Navision Stat (NS).

http://www.modst.dk/Systemer/IndFak/IndFak2/Vejledning-til-IndFak2implementering/Opgaver-foer-implementering-af-IndFak2



Udarbejde og indmelde Disponenthierarki

http://www.modst.dk/Systemer/IndFak/IndFak2/Vejledning-til-IndFak2implementering/Opgaver-under-implementering-af-IndFak2



Tag E-læringskurserne

http://www.modst.dk/Systemer/IndFak/IndFak2/Kurser-og-manualer-til-IndFak2
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KLARGØRING I NAVISION STAT (NS).
• Dimensionsopsætning
• Kreditorstamdata
• Alias
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DISPONENTHIERARKI 1/2
Formål:
Bilag sendes automatisk i flow ved bekræft varemodtagelse
Rekvirent -> Disponent
Opbygning:
Opbygges hierarkisk efter disponenters prokura
Eksempelvis i kontor/teams/funktionsenheder/afdelinger/steder

Begrænsning:
Hver bruger kan ”kun” tilhøre ét kontor/team/enhed/afdeling/sted
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DISPONENTHIERARKI 2/2
Styrelse
Disponent

Kontor1

Team1

Team2

R1

R3

R2

R4
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Kontor2

Kontor3

Afd1

Afd2

R5

R7

R9

R6

R8

R10

Sekretariat
R11

DISPONENTHIERARKI
Opsætning af kontor/huse i IndFak2
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4/5

DISPONENTHIERARKI

Skabelon for disponent hierarki
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MERE OM INDFAK2
Læs mere om IndFak2 og implementeringen her:
http://www.modst.dk/Systemer/IndFak/IndFak2

Tilmeld dig nyhedsbrevet om IndFak2 her:
http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Tilmeld-nyhedsbrev

Tilmeld dig e-læring her:
http://www.modst.dk/Systemer/IndFak/IndFak2/Kurser-og-manualer-til-IndFak2

Forberedelse til IndFak2:
http://www.modst.dk/Systemer/IndFak/IndFak2/Vejledning-til-IndFak2implementering
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E-LÆRING I INDFAK
Moderniseringsstyrelsen har udviklet et gratis e-læringskursus om rollerne og arbejdsgangene i
det nye IndFak. Kurset er gratis og ligger i Campus nu.
På kurset får du en god forståelse for, hvordan rollefordelingen og arbejdsgangene i det
opgraderede IndFak er. Kurset giver derudover adgang til forskellige huskesedler du kan
udskrive.

Log ind med dit brugernavn i Campus(http:www.stat-campus.dk) og find kurset her:
https://www.statcampus.dk/Saba/Web/Main/goto/OfferingDetails?offeringId=dowbt000000000001666)
Har du ikke adgang til Campus endnu, kan du nemt selv oprette en bruger her (https://service.statcampus.dk/SignUp/).

Adgang til kurset:
•

Har du fået adgang til Campus, finder du kurset ”E-læring om IndFak” via linket foroven. Du får
adgang ved at følge disse tre trin:

•

Følg linket til ”E-læring i IndFak” foroven og log på Campus med dit brugernavn.

•

Klik på ”Tilmeld” dig kurset.

•

Klik på ”Se igangværende aktiviteter” og klik dér på kursusnavnet ”E-læring om IndFak”, så
du kan se modulet. Klik på ”Kør”, for at begynde det enkelte modul.
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