KMD
System

Snitfladeoversigt – KMD aktiv - Systemafhængigheder
Sorø - AS-IS
KMD
Doc2archive

KMD
OPUS-Debitor
KMD
OPUS-LIS

18
Detaljerede sagsoplysninger om Person,
f.eks. bevilling, ydelser, fravær,
sanktioner og udbetalinger

6
bogføring af udbetalte
Yderser

2
LOS føder data til KSP CICS
KMD aktiv spørger altid på
autorisation når en ny bruger
logger på

KMD
udbetaling
5a,5b,5C,5D
Modtageroplysninger,
beløb, udbetalingsmeddelse til borger

KMD
Sag

KMD
aktiv

11, 12a, 12b
Sende indkomstoplysninger om borger
(udbetalte ydelser) til SKaT.
Modtagelse af skattekort - dagligt ad hoc
bestille skattekort

Svag afhængighed:
Ingen indvirkning på KMD’s drift af andre systemer
samt den fortsatte integration til 3.partssystemer.
Snitfladen opsiges samtidig med KMD aktiv aftalen.

afhængighed:
Eksternt system kommer til at mangle information.
Eller kommunen er ikke lovmedholdig. Snitfladen opsiges samtidig med KMD aktiv aftalen.

STAR

17
Samme snitflade som til DST (15).

KMD
V-Data

uklar afhængighed:
Det er uklart hvilken betydning snitfladen har for anvendelsen
af det eksterne system. Snitfladen opsiges samtidig med KMD aktiv aftalen.

Lokal snitfladeaftale:
kommunen har en separat aftale omkring snitfladen, som skal opsiges
samtidig med KMD aktiv aftalen.

(16 ->) Samme snitflade som til DST (15).
15
Detaljerede sagsoplysninger om
Person, f.eks. bevilling, ydelser,
Fravær, sanktioner og udbetalinger

10a
aktiveringsoplysninger, godtgørelser
og negative hændelser.
Hændelsesoplysninger
vedr. bevillingsstatus

KMD
P-Data

KMD
eIndkomst

9, 16
(9 <->) aMS Kommunikation.
Tilmelde afmelde Service System(TaSS).
Sendes via en komponent i Opera for alle KMD aktiv kunder

3
Indhentning af personoplysninger på
borgere. F.eks. navn, adresse,
ægtefælle, dødsfald og flytninger

4
Verificering af CVR (incl.
produktionsenhedsnumre)
og SE-nummre.

KMD
boliglån

27
KMD boliglån spørger
KMD aktiv om en
person er kendt
(Ja/Nej)

13a
Dannelse og forsendelse
af print f.eks. breve, lister og lign.,
Samt fakturering osv.

KMD
Spool

KMD
LOS

1
autorisationsoplysninger
Mht. skærmbilleder,
funktioner og dataudsnit

Indbetalinger fra borger
f.eks. børnebidrag

21, 28
Registering af hændelser til journalisering i KMD-Sag.
bevillings- og notatoplysninger på personniveau
(Sagversionen med KLE-numre)
Visning af bevillingsoplysninger og
sidste udbetaling

Data
Lager

KMD
KSP CICS

14
al uddata fra KMD aktiv kan
ligge i doc2archive, hvis
kommunen har valgt det?
Dokumenterne ligger under
Personnummer, enhed og sagsbehandler

7,8
Inddrivelsesoplysninger, f.eks
tilbagebetalingspligtige
ydelser og opkrævning af
Fleksydelsesbidrag.

KMD
OPUS-Økonomi

Ekstern
Part

ADIR
KMD
Opera

DST

TaLKODER (1-X):
Udgør en reference til KMD aktiv udfasning as-Is snitfladedokumentation
(bilag E – Integrationsoversigt).
I bilag E findes en nøjere beskrivelse af snitfladens funktion.

Snitfladeoversigt – KY - Transition fra KMD-aktiv ift. systemafhængigheder
Sorø
KMD
OPUS-Debitor

KMD
OPUS-LIS

KMD
Doc2archive

KMD
System

Ekstern
Part

Data
Lager

KMD
KSP CICS

KMD
OPUS-Økonomi

KMD
LOS

SID007,SID008
KMD Debitor registrering
KMD Debitor indbetaling (adm)
SID152
KY leverer udtræk af data fra samtlige kommuner (fordelt pr. Kommune)
til Serviceplatformen, hvorfra kommunens LIS leverandør kan tilgå data.
Kommunen skal selv indgå aftale med leverandøren om dette

KMD
udbetaling

SID006
KMD OPUS (/KMD ØS) posteringer

KMD
boliglån

SID001-SID005
KMD Udbetaling batch (GF200001Q)
KMD Udbetaling Straks (GF115001Q)
KMD Udbetaling Præferencer (rutiner GF10300)
KMD Udbetaling Læs betaling (rutiner GF09600)
KMD Udbetaling Udbetalingsenheder
SID214,SID251
KMD Sag modtag hændelse
KMD Sag Ydelsesoverblik

KMD
Sag

Kommunernes
Ydelsessystem
KMD
eIndkomst
SID145,SID148
aktivering - kommunikation (TaSS)
STaR - Udtræk

KMD
Spool

SID009,SID010
SID150
Snitflade Jobcenter (aktiv Sag) - SR79500
Snitflade Jobcenter (Job Sag) - SR78685 aktiveringsstatistsik fra
kontakthjælpsområdet

KMD
P-Data

Nye fælleskommunale løsninger:
KOMbIT forhandler, kommunerne indkøber og betaler

SID149
aDIR - Udtræk

ADIR

KMD
V-Data
Nye fælleskommunale løsninger:
KOMbIT forhandler, indkøber og betaler for etablering

STAR

Jobcenter
System
DST

Snitflade anvendes ikke, eller er ikke længere nødvending:
Udgår ved udfasning af KMD aktiv.
Kommunen forhandler, indkøber og betaler:
Kommunen skal indgå aftale med leverandøren omkring integration til støttesystemerne.

TaLKODER (SIDXXX):
Dette er en entydig intern
KOMbIT identifikation af snitfladen. Den kan kun benyttes overfor KOMbIT

KMD
System

Snitfladeoversigt – KMD Dagpenge - Systemafhængigheder
Sorø - AS-IS
KMD
OPUS-Økonomi

KMD
OPUS-LIS

KMD
LOS
37
Ikke beskrevet pt. nok magen til aktiv:
autorisationsoplysninger
10
Mht. skærmbilleder,
sender posteringsoplysninger til KMD ØS,
funktioner og dataudsnit
29
der distribuere videre til PRISME/OPUS
Ikke beskrevet pt. nok magen til aktiv:
39
LOS føder data til KSP CICS
udbetalingsoplysninger samt øvrige
KMD Dagpenge spørger altid på
relevante oplysninger pr. Delsag.
autorisation når en ny bruger
9
logger på
CPR, samt udbetalingsoplysninger til borger og
13,27,30
SE-nr, samt udbetalingsoplysninger til arbejdsgiver
(13<-) Modtagelse af indkomstoplysninger om borgeren,
6
hvis selvstændig:dagpengegivende årsindtægt.
CPR nummer, ydelsesoverblik
(27<-) Modtagelse af skattekort.
(30->) bestille skattekort
17
Ikke beskrevet pt. nok magen til aktiv:
Dannelse og forsendelse
af print og digital post.f.eks. breve, lister og lign.,
19,20a,20b,21, 40
Samt fakturering osv.
KMD
(19->) Hændelser vedr. sygedagpengefravær (f.eks. genoptaget arbejdstid og ophør)
8,14
Dagpenge
(20a<->) Status på aktuelt fravær for perioder med Høj statsrefusion.
(8) Person hændelse?
(20b<->)Indberetning af nye -, ændring af - eller annullering af perioder.
(Sygedagpenge)
(14) Ikke beskrevet pt. nok magen til aktiv:
(21->)Data vedr. perioder med Høj statsrefusion (tilgang/afgang)
Indhentning af personoplysninger på
(40->) besked om sagsoprettelse, ved løbende sager?
borgere. F.eks. navn, adresse,

KMD
Spool

Data
Lager

KMD
KSP CICS

KMD
udbetaling

KMD
Sag

Ekstern
Part

KMD
Indkomst /
eIndkomst

KMD
Opera

ægtefælle, dødsfald og flytninger

KMD
P-Data

42
Indlevering til §7-arkiv af afleveringspligtige data fra KMD fagmoduler med arkiveringsaftale

34
Ikke beskrevet pt. nok magen til aktiv:
Verificering af CVR (incl.
produktionsenhedsnumre)
og SE-nummre.

KMD
V-Data

KMD
arkivering

45
Syge- og Raskmeldinger

12
e-boks udbetalingsbreve?

16,38,46
(16) ansøgning og anmodning om refusion i NemRefusion
(38) Sygedagpenge sender direkte til Nemrefusion?
(46) anmeldelse af SDP sager+retursvar?

23
Kvatalsvis udtræk af data vedr. forbrug på
forsikringen for forsikrede arbejdsgivere

e-boks

28
SDP forespørger på hvorvidt
31
borgeren er pensionist.
Indebretning af arbejdsgiverrefusioner.

22a, 22b,24,41,44
(22a) Dagpenge månedligt, samt øvrige
relevante oplysninger pr. delsag.
(22b) Kopi til VaS af 22a
(24) Dagpenge årligt – til beregning af feriepenge
(41) Kortperiodestatistik?
(44) Dagpenge ugentligt

Statens
administration
Svag afhængighed:
Ingen indvirkning på KMD’s drift af andre systemer
samt den fortsatte integration til 3.partssystemer.
Opsiges snitfladen samtidig med KMD-Dagpenge?
uklar afhængighed:
Det er uklart hvilken betydning snitfladen har for anvendelsen
af det eksterne system. Opsiges snitfladen samtidig med KMD-Dagpenge?

32
IR Indtægsregister?

DFDG

26
Samme oplysninger som til STaR (22a)

NemRefusion

STAR

afhængighed:
Eksternt system kommer til at mangle information.
Eller kommunen er ikke lovmedholdig. Opsiges snitfladen samtidig med KMD-Dagpenge?
Lokal snitfladeaftale:
kommunen har en separat aftale omkring snitfladen, som skal opsiges
samtidig med KMD aktiv aftalen. Opsiges snitfladen samtidig med KMD-Dagpenge?

DST

Skat

IRIndtægstregister

Pensionsstyrelsen

TaLKODER (1-X):
Udgør en reference til KMD Sygedagpenge udfasning as-Is snitflade dokumentation (bilag E –Integrationsoversigt).
I bilag E findes en nøjere beskrivelse af snitfladens funktion - Referencen svarer til den kolonne, der hedder ”Kombit ID”

Snitfladeoversigt – KSD - Transition fra KMD-Dagpenge ift. systemafhængigheder
Sorø
KMD
OPUS-LIS

KMD
OPUS-Økonomi

KMD
System

Ekstern
Part

Data
Lager

KMD
KSP CICS

KMD
udbetaling

KMD
LOS

SID006
KMD OPUS (/KMD ØS) posteringer (Inklusive øvrige ØS)

KMD
Sag

KMD
Indkomst /
eIndkomst

???
KSD tilbyder på daglig basis
at udstille sagsdata til LIS (use case 122).
SID001
KMD Udbetaling batch
SID144,SID174
Modtagelse af skattekort
bestille skattekort

KMD
Spool

SID030-034
Ugesnitflade sagshændelser
Forespørg på SDP sag
Opdater høj/lav statsrefusion
Hændelse høj/lav statsrefusion
besked om sagsoprettelse

Kommunernes
Sygedagpenge
System
KMD
P-Data

Jobcenter
System

SID180
Der skal ikke arkiveres sygedagpengesager,
hvorfor snitfladen ikke er nødvendig i KSD

KMD
arkivering
SID181
Syge- og Raskmeldinger

KMD
V-Data

SID179,SID182
Sygedagpenge sender direkte til Nemrefusion?
anmeldelse af SDP sager+retursvar

SID172
Ugentligt udtræk af forsikringstræk Sygedagpenge
SID264
Danmarks Statistik sygedagpenge

e-boks

Statens
administration

SID261-263,SID265-267
Dagpengeperioder
Dagpengeperioder til VAS
Fraværsårsag 9 Statistik
DUS
Udbetalinger til brug for feriedagpenge
Kortperiode Statistik

SID175
Forespørg på pensioniststatus
SID177
IR Indtægsregister

SID268
Refusioner til Skat

DFDG

NemRefusion

Nye fælleskommunale løsninger:
KOMbIT forhandler, indkøber og betaler for etablering
Nye fælleskommunale løsninger:
KOMbIT forhandler, kommunerne indkøber og betaler
Snitflade anvendes ikke, eller er ikke længere nødvending:
Udgår ved udfasning af KMD Dagpenge.
Kommunen forhandler, indkøber og betaler:
Kommunen skal indgå aftale med leverandøren omkring integration til støttesystemerne.

STAR
DST

Skat

IRIndtægstregister

Pensionsstyrelsen

TaLKODER (SIDXXX):
Dette er en entydig intern
KOMbIT identifikation af snitfladen. Den kan kun benyttes overfor KOMbIT

KMD
System

Snitfladeoversigt – KMD Sag - Systemafhængigheder
Sorø - AS-IS
KMD
Social Pension

KMD
boliglån

KMD
Dagpenge
(sygedagpenge)

KMD
børn og voksne

KMD
arefusion

Ekstern
Part

Data
Lager

CPR

ESR
Ejendomsstamregister

KMD
KSP / CICS

(2b<-) Modtag advis til overblik
(1a<-) Modtag Hændelse
(5<-) Modtag doc2archive dokument
(28a<-) Ydelsesoverblik
(1a<-) Modtag Hændelse
Sager/Journalisering til advisering.

(22b<-) CPR grænseflade

(1b<-) Modtag Hændelse
Sager/Journalisering til advisering

(26<-) ESR – grænseflade

CSC
Sygesikring

(28a<-) Ydelsesoverblik
(25<-) KSP/CICS grænseflade

KMD
LOS

(18<-) Sygesikringen, lægeoplysninger
(24<-) LOS grænseflade

KMD
P-Data

(12<-) Modtag folkeregisterhændelser
(22a<-) P-data grænseflade

KMD
Care

KMD
Sag

(15<->) OIO-Sag til Advisering

(23<-) V-data grænseflade

(14a->) eIndkomst udstil personer med sager
(14b<-) Modtag indkomst oplysninger (ændringer)
(20<-) Overskydende skat og forskudsopgørelse advis

(27->) Kommunen skal foretage
arkivering via anden løsning

(1b<-) Modtag Hændelse
(9b->) liste dokumenter fra SAG

KMD
Indkomst /
eIndkomst

(1b<-) Modtag Hændelse
(6->) KLE-numre valideres i SAG
(9b->) liste dokumenter fra SAG

KMD
Structura
byggesag

Svag afhængighed:
Ingen indvirkning på KMD’s drift af andre systemer
samt den fortsatte integration til 3.partssystemer.
Opsiges snitfladen samtidig med KMD-Sag?
uklar afhængighed:
Det er uklart hvilken betydning snitfladen har for anvendelsen
af det eksterne system. Opsiges snitfladen samtidig med KMD-Sag?

afhængighed:
Eksternt system kommer til at mangle information.
Eller kommunen er ikke lovmedholdig. Opsiges snitfladen samtidig med KMD-Sag?
Lokal snitfladeaftale:
kommunen har en separat aftale omkring snitfladen, som skal opsiges
samtidig med KMD Sag aftalen.

(21a<-) modtage advis
(21b->) modtage advis

(1b<-) Modtag Hændelse
(2b<-) Modtag advis til overblik
(3<-) Ret advis
(7b->) Hent sagsbehandler.
(8b->) Hent ejerskab?

KMD
Structura
Miljø

KMD
Opera

KMD
V-Data

(1b<-) Modtag Hændelse
(2b<-) Modtag advis til overblik
(7b->) Hent sagsbehandler.
(28b<-) Ydelsesoverblik
(1a<-) Modtag Hændelse
(7a->) Hent sagsbehandler.
(28a<-) Ydelsesoverblik

Statens arkiver

(1b<-) Modtag Hændelse
(2b<-) Modtag advis til overblik
(6->) KLE-numre valideres i SAG
(11b->) Udstil Folkeregisterhændelse

ASK
arbejdsskade
Styrelsen

KMD
OPUS-Debitor

KMD
aktiv

KMD
Institution

TaLKODER (1-X):
Udgør en reference til KMD Sag udfasning As-Is snitfladedokumentation (Bilag G –Grænsefladebeskrivelse).
I Bilag G findes en nøjere beskrivelse af snitfladens funktion. Referencen er omtalt som ”Reference til integrationsoversigt”.
Et overblik findes ligeledes i Bilag F Integrationsoversigt.

KMD
System

Snitfladeoversigt – KMD sag - Transition til SAPA ift. systemafhængigheder
Sorø
KMD
boliglån

KMD
Dagpenge
(sygedagpenge)

KMD
børn og voksne

KMD
Social Pension

KMD
Arefusion

Ekstern
Part

Data
Lager

CPR

ESR
Ejendomsstamregister

KMD
KSP / CICS

(2028<-) Modtag advis til overblik

(2008<-) Modtag Hændelse
(2110<-) Modtag doc2archive dokument
(2125<-) Ydelsesoverblik

(2098<-) CPR grænseflade

(2013<-) Modtag Hændelse

(2001<-) Modtag Hændelse

(2102<-) ESR – grænseflade

CSC
Sygesikring

(2108<-) Ydelsesoverblik
(2101<-) KSP/CICS grænseflade

KMD
LOS

(2092<-) Sygesikringen, lægeoplysninger
(2100<-) LOS grænseflade
(2062<-) Modtag folkeregisterhændelser
(2097<-) P-data grænseflade

KMD
Care

SAPA
transitionsperiode

(2076<->) OIO-Sag til Advisering

=

KMD Sag
transitionsperiode

(2099<-) V-data grænseflade

(2065->) eIndkomst (Afklaring udestår?)
(2066<-) Modtag indkomst oplysninger (ændringer)
(2094<-) Overskydende skat og forskudsopgørelse advis

(2103->) Kommunen skal foretage
arkivering via anden løsning

(2019<-) Modtag Hændelse
(2037->) KLE-numre valideres i SAG
(2055->) liste dokumenter fra SAG

KMD
Structura
byggesag
KMD
Structura
Miljø
Synkronisering til SAPA i transitionsperioden via udfasningsaftale med KMD
Når snitfladen omlægges: Betaling for etablering og drift sker enkeltvis
pr. kommune via afregning til fagsystemet.
Ingen / ikke nødvending synkronisering til SAPA i transistionsperioden
Kommunen skal inden udløb af transitionsperioden indgå ny aftale med KMD om evt.
videreførelse af snitfladen i regi af fagsystemets kontrakt.
Det er kommunen, der forhandler, indkøber og betaler.
Ikke relevant, snitfladen udgår inden udløb af transitionsperioden.
Eeventuel tilsvarende snitfladefunktionalitet til SAPA, etableres via ny
Fælleskommunal eller UDK-løsning til støttesystemerne/serviceplatformen.
Kommunen skal ikke foretage sig noget.
Det er uafklaret hvordan en ny snitflade videreføres efter transitionsperioden

(2095<-) modtage advis
(2096->) modtage advis

(2017<-) Modtag Hændelse
(2031<-) Modtag advis til overblik
(2034<-) Ret advis
(2045->) Hent sagsbehandler.
(2051->) Hent ejerskab

KMD
Opera

KMD
V-Data

(2015<-) Modtag Hændelse
(2030<-) Modtag advis til overblik
(2044->) Hent sagsbehandler.
(2112<-) Ydelsesoverblik

(2018<-) Modtag Hændelse
(2054->) liste dokumenter fra SAG

KMD
Indkomst /
eIndkomst

KMD
P-Data

(2000<-) Modtag Hændelse
(2039->) Hent sagsbehandler.
(2104<-) Ydelsesoverblik

Statens arkiver

(2020<-) Modtag Hændelse
(2032<-) Modtag advis til overblik
(2038->) KLE-numre valideres i SAG
(2061->) Udstil Folkeregisterhændelse

ASK
arbejdsskade
Styrelsen

KMD
OPUS-Debitor

KMD
aktiv

KMD
Institution

TaLKODER (2XXX):
Dette er en entydig intern KOMBIT-identifikation af
snitfladen. Den kan kun benyttes over for KOMBIT.

