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KOMLIS CVR 
Modulet der gør det muligt at koble til firmaoplysninger 

 

Modulet indeholder oplysninger om de enkelte virksomheder, og om grupper af  
virksomheder. Oplysningerne kan blandt andet benyttes til brancheanalyser,  
ligesom de kan bringes i spil sammen med de øvrige KOMLIS moduler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generel information - KOMLIS 

 
KOMLIS (Analyse, indsats, effektmåling og ledelsesinformation) 

■ Er stærk information i ét system. 

■ Opsamler data på tværs af alle fagområder.  

■ Skaber sammenhæng mellem økonomi, mængder/helårsperso-

ner, aktivitet, indsats og effektmåling.  

■ Synliggør registreringspraksis, god/dårlig kultur, ledelsesperspekti-

ver m.v. 

■ Effektiviserer gennem digitalisering (herunder nedlægger regne-

ark og tunge manuelle processer). 

■ Giver faktuel (ikke myte) og hurtig status om resultater. 

■ Skaber et godt styringsmæssigt overblik og bedre beslutnings-

grundlag.  

■ Synliggør fremdrift i forhold til bl.a. indsats og effekt. 

■ Skaber ny viden og indkredser problemstillinger.  

■ Bidrager til strategiske beslutninger med alternative handlemulig-

heder. 

■ Opleves meget brugervenligt, og der kan udveksles analyseskabe-

loner med øvrige KOMLIS kommuner. 
■ Kan implementeres i kommunen på en måned. 

 Specifik information – KOMLIS CVR 

 

Indhold i CVR  

KOMLIS modulet CVR indeholder informationer fra cvr-registret, herun-

der oplysninger om branche, virksomhedsform, adresse, cvr-nummer, 

cpr-nummer, produktionsenheder, livsforløb, antal ansatte og årsbe-

skæftigelse. 

 

Disse data kan kobles på sammen med øvrige KOMLIS moduler. 

Herved bliver det muligt at se på kommunens relationer til den enkelte 

virksomhed. Det kan for eksempel være kommunens indkøb hos virk-

somheden, antallet af sager hvor virksomheden er involveret, eller 

hvor mange arbejdspladser virksomheden har i kommunen.     

 

Kommunens forbrug på top 10 brancher og virksomheder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på nytteværdier i relation til KOMLIS modulet CVR  

Modulet kan give nytteværdi i forhold til mange dele af den kommu-

nale virksomhed. Herunder er oplistet nogle eksempler.   

 

Beskæftigelse og erhverv: 

■ Bedre brancheoverblik og betjening i jobcentret af både virksomhe-

der og borgere. 

■ Kvalificering og målretning af servicen til virksomheder og  

brancher. 
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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. 

Anvendte snitflader i KOMLIS CVR 

VIRK. 

 

Yderligere snitflader kan indarbejdes gennem aftalt udviklingsfor-

løb. 

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. 

 

 
 

■ Analyser på brancheniveau – eksempelvis udviklingen i ledighed 

opgjort på brancher. 

■ Målrettede tilbud til erhverv/brancher, iværksættere med videre. 

 

Selskabsskatter og helhedsorienteret indsats: 

■ Fokus på ”nye” virksomheder i kommunen. 

■ Selskaber med datterselskaber i kommunen.  

■ Mulighed for at krydse cvr-oplysninger med dp-oplysninger. 

■ Mulighed for branchesøgninger i forhold til for eksempelvis sæson-

arbejder. 

 

Interne og eksterne kontroller: 

■ Tilsyn med om medarbejdere med cvr-nummer for at se om de fin-

des som leverandører. 

■ Mulighed for at se om en institution handler med egne medarbej-

dere. 

■ Oplysningerne til brug for evaluering af kontrakter med eksterne le-

verandører. 

 

Virksomhedernes sociale ansvar: 

■ Man kan trække oplysninger ud om, hvor stor andelen af de ansatte 

i en virksomhed/branche der er på sygedagpenge. 

■ Opgørelse af hvad en given virksomhed/branche har af for eksem-

pel: 

 Praktikpladser. 

 Flexjobs. 

 Folk i aktivering. 

 

En del af eksemplerne på nytteværdier forudsætter at man har andre 

KOMLIS moduler. 

 

Antal borgere i virksomhedsrettet aktivering hos COOP i 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


