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UDLÆSNING AF DATA FRA FLIS 

 
 

Indledning 
I FLIS er det muligt at udlæse data til brug i lokale ledelsesinformationssystemer og andre løs-
ninger, fx GIS. Dette dokument ønsker at præcisere de udtræksmuligheder, der er i version 
FLIS 4.0 og redegøre for de nuværende begrænsninger. 
 
Data kan i udgangspunktet udlæses fra tre niveauer i FLIS: 

o Datamart-laget (DM) 
o Data Staging Area-laget (DSA) 
o Legacy-laget (rådata) 

 
For yderligere beskrivelse af dette henvises der til navigationssedlen ’Bestil datapakke’, der kan 
findes på Vejledningssitet. 
 
Bemærk, at der er forskel på, hvilke data der leveres i forhold til den enkelte snitflade og hvor-
dan. Nærværende dokument vil derfor løbende/senere blive udbygget med en kort karakteri-
stik for den enkelte snitflade. 
 
 
Udlæsning af data fra FLIS 
Begrænsninger i snitflader og lovgivning bevirker, at det ikke på alle dataområder er muligt at 
udlæse fra alle tre lag. Mulighederne fremgår af nedenstående tabel:  
 

Dataområde/Datalag Legacy DSA DM 

Borger  * # X 

Økonomi X X X 

Personale X X X 

Skole    # X 

Ældre  X X X 

Voksen handicap  X X X 

Udsatte Børn og Unge X X X 

* Vejregister fra CPR leveres på dette niveau. 
# Stilles til rådighed i efteråret 2015. 
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Dataområderne Økonomi, Personale/fravær, Ældre, Voksenhandicappede  
samt Udsatte Børn & Unge 
Her kan der udlæses data fra alle de ovennævnte lag.  
 
Dataområdet Borger 
På borgerområdet modtages der en samlet leverance fra CPR-registeret. Det er derfor ikke mu-
ligt at udlæse denne på rådata og DSA-niveau. Dette vil kunne ske fra efteråret 2015. 
 
Dataområdet Skole 
Snitfladerne på skoleområdet (KMD Elev og Tabulex TEA) er pt. opbygget sådan, at data ikke 
leveres kommunespecifikt, men i en samlet fil. Dette vil kunne ske fra efteråret 2015. 
 
For både Borger- og Skoleområdet sker der en bearbejdning af data, hvorefter de kan stilles til 
rådighed på DSA-niveauet.  
 
 
Dokumentation 
I forbindelse med udlæsning medsendes der en dokumentationsfil, der oplister tabeller og fel-
ter. Denne fil kan bruges som udgangspunkt for anvendelse af data. Der henvises endvidere til 
dokumentation på Vejledningssitet, som man kan få adgang til via sin kommunekontakt. 
 
 


