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Spar tid, og skab sammenhæng
i sagsbehandlingen
Fordele
• Øget kvalitet og overblik i sags
behandlingen
• Minimering af tidsspilde og risiko
for fejl
• Automatisk journalisering af sager
og hændelser på tværs af systemer
• Talrige integrationer og bred
anvendelighed
• Logisk og forudsigelig prismodel
uden løbende transaktionsom
kostninger.

Det tager tid og øger risikoen for fejl og forglemmelser, når en sag skal
journaliseres i talrige systemer. Derfor giver NemJournalisering din kommune adgang til en standardiseret snitfladeløsning, som integrerer EG
Kommuneinformations løsninger med systemer fra en lang række andre
leverandører, herunder jobcenterløsninger, ESDH-systemer m.m.
Flyt automatisk information mellem systemerne
Der går nemt vigtige informationer tabt – og der spildes kostbar tid – når
dine medarbejdere skal journalisere samme hændelse eller sag i flere
systemer.
Den udfordring kommer din kommune ud over med NemJournalisering. Her
kobles sagerne sammen, så færdigbehandlede sager i EG Kommuneinformations løsninger automatisk overføres til kommunens øvrige fagsystemer
eller til jeres ESDH-system.
Styrk sammenhængen i sagsbehandlingen
NemJournalisering skaber øget sammenhæng i sagsbehandlingen og letter
det administrative arbejde.
Dine medarbejdere kan fx starte en sag om indhentning af lægeerklæring
inde fra kommunens jobcenterløsning og medtage borgeroplysninger, så
sagsakterne automatisk returneres til den oprindelige sag i jobcenterløs
ningen, når sagen afsluttes i NetForvaltning Sundhed.

EG www.eg.dk

Løsningen holder selv styr på forløbet
NemJournalisering indeholder oplysninger om sager, dokumenter, parter og
hændelser i EG Kommuneinformations løsninger. Det er med til at sikre korrekt overførsel af data i det rigtige format til en anden leverandørs løsning.
NemJournalisering holder også automatisk styr på, om sagsoplysningerne
allerede er blevet overført til et andet system. Derved sikres, at data
trafikken mellem systemerne minimeres. Kun de nødvendige data overføres.
Logisk prismodel uden transaktionsomkostninger
En kommune kan nemt have flere integrationer til forskellige eksterne itsystemer, da de enkelte sagstyper fra EG Kommuneinformations produkter
ofte skal journaliseres i forskellige systemer.

Funktioner
• Kobler sager sammen, så færdigbehandlede sager i EG Kommuneinformations løsninger automatisk
overføres til kommunens øvrige
systemer
• Giver mulighed for at tilkoble
et ubegrænset antal snitflader/
integrationer
• Minimerer datatrafik til det absolut
nødvendige.

NemJournalisering består derfor af en kommunelicens, hvor der kan tilkobles et ubegrænset antal snitflader/integrationer. Der betales særskilt for
de snitflader/integrationer, som kommunen løbende tilkobler. Der er ingen
løbende transaktionsomkostninger.
Drag fordel af EG’s tætte samarbejde med danske kommuner
NemJournalisering er – i lighed med en række andre løsninger fra EG – et
resultat af vores mangeårige og tætte samarbejde med danske kommuner.
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Kontakt EG for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at effektivisere sagsbehandlingen og minimere tidsforbruget til rutineopgaver til gavn
for kommune, borgere og virksomheder.

It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig
værdi for både små og store virksomheder. Vi har mere end 2.000 medarbejdere, som med deres
viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge
og Sverige.
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