Produktblad KOMLIS

KOMLIS Asyl
Et centralt styringsværktøj til at navigere på asylområdet

Et skarpere overblik og bedre grundlag for at kunne træffe afgørende beslutninger
inden for asylområdet. Indsigt i økonomien og belægningen på centrene ned på
beboerniveau.
Generel information – KOMLIS

Specifik information – KOMLIS Asyl
KOMLIS modulet Asyl giver kommunen muligheden for at danne et
præcist og overskueligt overblik over de beboere, som er tilknyttet centre og værelser hos den pågældende operatør. Ligeledes giver det
kommunen mulighed for løbende kontrol og styring i forhold til beboere, kapacitet og økonomi. Kommunen kan med få analyser få skabt et
validt beslutningsgrundlag, det gør det muligt at sikre bedre kapacitetsudnyttelse for fremtidige indsatser, ligesom man kan få et overblik
over, hvilke ydelser beboerne har modtaget, eller er blevet tilbudt.
KOMLIS modulet Asyl er med andre ord et centralt styringsværktøj, når
man skal navigere i asylverdenen.

KOMLIS (Analyse, indsats, effektmåling og ledelsesinformation)
■ Er stærk information i ét system.
■ Opsamler data på tværs af alle fagområder.
■ Skaber sammenhæng mellem økonomi, mængder/helårspersoner, aktivitet, indsats og effektmåling.
■ Synliggør registreringspraksis, god/dårlig kultur, ledelsesperspektiver m.v.
■ Effektiviserer gennem digitalisering (herunder nedlægger regneark og tunge manuelle processer).
■ Giver faktuel (ikke myte) og hurtig status om resultater.
■ Skaber et godt styringsmæssigt overblik og bedre beslutningsgrundlag.
■ Synliggør fremdrift i forhold til bl.a. indsats og effekt.
■ Skaber ny viden og indkredser problemstillinger.
■ Bidrager til strategiske beslutninger med alternative handlemuligheder.
■ Opleves meget brugervenligt, og der kan udveksles analyseskabeloner med øvrige KOMLIS kommuner.
■ Kan implementeres i kommunen på en måned.

Side 1 af 2 / 23.12.2016

Indhold i Asyl
Modulet indeholder en række informationer fra asylområdet, der er
sammenkørt med oplysninger fra KOMLIS modulet Økonomi og som på
sigt vil blive udvidet med oplysninger om medarbejderen fra KOMLIS
modulet HR/Løn/Fravær. Der er blandt andet tale om oplysninger om
de enkelte beboere, om værelser og centre, herunder afdeling, operatør og region. Der er fokus på beboernes tilknytning til daginstitutioner
og skoler, samt på hvilke ydelser beboerne modtager. Derudover er der
en samlet opgørelse over antallet af beboere, overnatninger, helårspersoner, ligesom antal ydelser (løbende og enkelt), belægningsprocent og ledig kapacitet på værelser er opgjort.
Som nævnt er der skabt sammenhæng til:
■ KOMLIS modulet Økonomi – hvor mapningsark er benyttet for at få
tilkoblet kontoplansstrukturen.
■ KOMLIS modulet HR/Løn/Fravær – hvor medarbejderdimensionen på
sigt bliver en del af asyl modulets fælles dimensioner.
Dette forudsætter at KOMLIS Økonomi er installeret og på sigt, at
KOMLIS HR/Løn/Fravær bliver installeret.
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KOMLIS Moduler (standarder)
■ FLIS
■ FLIS+
■ Økonomi
■ Indkøb
■ HR/Løn/Fravær
■ ESDH
■ Borger
■ Daginstitution
■ Skole
■ Udsatte børn og voksne
■ DUBU
■ Overførselsindkomst
■ Sundhed
■ Ældre
■ Asyl
■ Logning
■ CVR (på vej)
Moduler henter automatisk data fra fagsystemer. Opdateringsdato
og frekvens svarer til det aftalte i dataleveranceaftalen. Moduler kan
implementeres enkeltvis og flere ad gangen.
KOMLIS Brugeren
Alle der har brug for præcis og relevant information:
■ Politikere, direktion, øvrig ledelse, afdeling, institution,
sagsbehandler, controller, medarbejder m.v.
Adgang via rettighedsstyring - ingen personafhængighed.
KOMLIS Platform
Microsoft SQL Server 2016 Enterprise edition.

Ledig værelseskapacitet i specifik asylcenter afdeling

Eksempler på nytteværdier i relation til KOMLIS modulet Asyl
■ Økonomi, herunder merforbrug i henhold til budget, forventet regnskab, indtægter og fremskrivninger.
■ Registreringspraksis og opfølgning på manglende informationer
vedrørende beboere, værelser, centre etc.
■ Start og sluttidspunkt for tilskudsberegning.
■ Mulighed for tæt styring af når en beboer overgår til voksen ydelser
det vil sige fra den dag beboeren fylder 18 år.
■ Giver overblik over løbende ydelser og engangsydelser, der modtages fra Udlændingestyrelsen.
■ Overblik over centres belægning og kapacitet:

Bedre styringsmuligheder med afsæt i et kontinuert billede
af eventuel over- og underbelægning på de enkelte centre.

Mulighed for optimeret sammensætning af beboere ud fra
alder, køn, nationalitet, primær sprog med mere.

Anvendte snitflader i KOMLIS Asyl
Let-Asyl - sammenkørt med KOMLIS økonomi og på sigt kommer der
også sammenkobling med KOMLIS HR/Løn/Fravær.

Asyl daginstitution – overblik over antal børn og de centre de bor

Yderligere snitflader kan indarbejdes gennem aftalt udviklingsforløb.
KOMLIS – 5 testforløb
Alle moduler gennemgår følgende testforløb:
■ 3 testforløb i forbindelse med udvikling.
■ 1 testforløb i forbindelse med implementering.
■ 1 testforløb af kommunen efter implementering.
KOMLIS – Typisk implementeringsforløb hos kommunen
■ Kickoffmøde med fælles projektplanlægning.
■ It-afdelingen opsætter servermiljø efter anvisning.
■ Workshop – opstart.
■ Workshop – aflevering.
■ Kundetest.
■ Idriftsættelse.

Side 2 af 2 / 23.12.2016

Fujitsu A/S – Telefon 44 89 44 89 – dk.fujitsu.com
Fujitsu A/S har ophavsret til materialet. Fujitsu A/S tager forbehold for fejl, mangler, ændringer og forskelligheder mellem snitfladerne.

