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Navigationsseddel: BESTIL DATAPAKKE 

Trin Handling Skærmbillede 

Vælg bestilling af 

data 

Klik på ”Administration” i topmenuen og 

vælg ”Bestilling af data” i den fremkomne 

drop down menu.  

 

Tilføj nyt element På siden, der åbnes, ser du nu en liste over 

bestilte datapakker fra FLIS.     

Klik på ”Tilføj nyt element” under denne 

liste. 

 

Vælg datakilde Vælg herefter den kilde, du vil trække dine 

data fra. Du kan vælge mellem 3 kilder: 

Legacy: Data er fra kommunens 

kildesystem i det format, som leveres fra 

kildesystemets leverandør. 

DSA: Data er fra kommunens kildesystem i 

det csv filformat, FLIS genererer.    

Datamart: Data er fra den dimensionale 

datamodel, som vises i FLIS. Data leveres i 

det csv filformat, som FLIS generer.  

 

Bemærk: Hvis der vælges Legacy eller DSA 

som datakilde, kan følgende områder ikke 

leveres fuldt ud, da der i så fald ville blive 

videregivet personfølsomme informationer 

om andre kommuners borgere: CPR delen i 

folkeregister og skole. 

 

 

Vælg bestillings-

type 

Vælg hvorvidt du blot vil bestille et enkelt 

dataudtræk eller om du vil oprette et 

månedsabonnement, og dermed automatisk 

modtage en datapakke hver måned. 

Bemærk, at det kun er muligt at vælge 

månedsabonnement for datamarter. 

 

Vælg systemer/ 

datamarter 

Sæt flueben ud for det eller de fagsystemer, 

du ønsker at bestille data fra.  

Har du valgt datamart som datakilde, skal 

du angive hvilke FLIS datamarter, du ønsker 

data fra.  
 

Vælg dato Har du valgt engangsbestilling i 

bestillingstype, skal du sætte flueben ud for 

den eller de måneder, du ønsker data fra. 

Har du valgt månedsabonnement i 

bestillingstype, skal du angive start- og evt. 

også slutdato. Hvis du ikke angiver nogen 

slutdato, vil dit datapakkeabonnement 
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Trin Handling Skærmbillede 

fortsætte indtil du sletter det fra listen over 

bestilte datapakker.  

Bemærk, at startdatoen for abonnementet 

tidligst kan være d. 1. i efterfølgende 

måned. Dette gælder også selvom 

startdatoen manuelt sættes tidligere.  

Klik på ”Gem” når du har udfyldt din 

datapakkebestilling.  

 

Kontroller 

bestilling 

Kontroller at din bestilling nu fremgår med 

korrekte indstillinger af listen over 

datapakkebestillinger. 

 

Ønsker du at redigere eller slette din 

bestilling, kan du klikke på dens linje på 

listen, så et flueben fremkommer udfor 

denne.  

 

Klik herefter på ”Rediger element” eller ”Slet 

element” i den menubjælke der 

fremkommer øverst. 

 

 

 

 

 

Kørte datapakker Datapakker køres månedligt. Når en bestilt 

datapakke er blevet kørt og kan hentes, vil 

det fremgå af FLIS portalen. 

For at kontrollere dette skal du klikke på 

”Administration” i topmenuen og vælg 

”Datapakkekørsler” i den fremkomne drop 

down menu. 

Fremgår bestillingen af listen kan den nu 

hentes. 

 

 

Åbn SFTP klient Åbn din SFTP klient.  

Angiv ”sftp://data.eflis.dk” som vært.  

Brug dit FLIS brugernavn (undlad ”eflis\” 

der står foran brugernavnet) og din FLIS 

adgangskode. Hvis klienten kræver en 

angivelse af port skal du skrive ”22”. Hvis 

din SFTP klient herefter spørger, om du har 

tillid til værten, skal du bekræfte.  

 

 

Hent datapakke Lokaliser din datapakke i SFTP klienten 

under mappen upload.  

 

Din pakke findes som en zip-fil herunder.  
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