
Med ØS Indsigt får din kommune et brugervenligt økonomisystem, 
der let kan integreres med andre systemer. ØS Indsigt letter den 
administrative sagsbehandling og giver kommunen et værdifuldt 
redskab og optimal sparring på tværs af kommuner og regioner.

Et fleksibelt økonomisystem med

fokus på integreret økonomistyring



ØS Indsigt
- et brugervenligt økonomisystem med plads til individuelle behov

ØS Indsigt er et fleksibelt økonomisy-
stem, som kan tilpasses efter kommu-
nens behov. Med ØS Indsigt arbejder 
kommunen fortsat i sin eksisterende 
brugerflade i fagsystemerne, da ØS 
Indsigt ligger bagved og indsamler data. 
Det betyder, at den enkelte bruger kan 
koncentrere sig om sin faglighed, mens 
ØS Indsigt sørger for korrekt indsamling 
og registrering af økonomidata. 

Bedre overblik og styrket samarbejde
ØS Indsigt indeholder en række grund-
moduler, som kan til- og fravælges efter 
behov. Alle moduler er bygget ens op, så 
der sikres en nem og hurtig adgang til 
de udvalgte moduler. Med ØS Indsigt får 
kommunen dækket behovet for:

budget- og økonomistyring•	
overblik over forvaltningsområdet•	
værktøjer til ledelses- og økonomi-•	
styring

ØS Indsigt er ejet af kommuner og 
regioner i fællesskab og vedligehol-
des centralt af EG A/S. Det betyder, at 
kommunen får optimal indflydelse på 
udvikling og design. Når en kommune 
fx får lavet nogle velbeskrevne arbejds-
gange, står de frit til rådighed for andre 
medlemmer. Dermed styrkes samarbej-
det på tværs af kommuner og regioner.

Grundmoduler i ØS Indsigt
ØS Indsigt består af en række unikke 
grundmoduler. I det følgende kan du 
læse mere om nogle af de mest centrale 
moduler i systemet.

Den centrale kontoplan
Kontoplanen er et af systemets centrale 
registre. Kontoplanoversigten bruges 
til at søge og vise et kontrolplanområde 
med tilhørende kontoplantekster for et 

regnskabsår. Det er muligt at vedlige-
holde både en og flere konti ad gangen. 
Brugeren vælger blot den eller de konti, 
det drejer sig om, og angiver ændringen.

Den decentrale kontoplan
Den decentrale kontoplan gør det 
muligt for kommunen at vælge en fuld 
decentralisering mht. budgetlægning 
og økonomistyring – og samtidig lave en 
central opfølgning. Det giver kommunen 
et effektivt ledelsesredskab, da syste-
met kan skabe overblik på tværs af og i 
dybden hos enkelte institutioner.

Saldolister og posteringsoversigter
ØS Indsigt gør det muligt at generere 
lister og oversigter i forbindelse med 
udtræk af regnskaber. Regnskaberne 
er opbygget på en sådan måde, at kom-
munen nemt og enkelt kan bestille og 
udskrive rapporter. Derudover kan bru-
geren til hver en tid indtaste forskellige 
søgekriterier, så relevante informationer 
hurtigt kan søges frem.

Budgetlægning
I ØS Indsigt kan kommunen anvende 
flere forskellige budgetversioner. Hver 
budgetversion opererer med budget-
poster og rammeposter for op til fire 
overslagsår. I arbejdet med budgettal er 
der onlinevalidering, og budgetoplysnin-
gerne overføres automatisk mellem den 
centrale og decentrale kontoplan.

Rapportering
Rapportmodulets DataWarehouse-
del giver kommunen mulighed for 
at udvælge og overføre data som fx 
ledelsesinformation til andre systemer. 
Statistikrapporter kan vises på skærmen 
via en almindelig browser, hvilket giver 
kommunen mulighed for at trække aktu-
elle tal ud til brug i den daglige ledelse.

Interesseret?

Hvis du er interesseret i at vide mere 

om, hvordan ØS Indsigt kan optimere 

arbejdsgangene i din kommune, er du 

velkommen til at kontakte Markeds-

chef Tommy Nielsen:

T: + 45 7013 2211 M: +45 2085 9484 

E-mail: tommy.nielsen@eg.dk

E-Bilag
E-bilags-modulet er en enkel og bru-
gervenlig måde at registrere eksterne 
bilag og interne blanketter i ØS Indsigt. 
Alle oplysninger kontrolleres både ved 
indlæsning og indtastning, og bilagene 
dirigeres automatisk ud til de enkelte 
afdelinger for at blive konteret, atteste-
ret og anvist.

Udbetalingsmodul
Udbetalingsmodulet anvendes til remit-
tering, herunder ventende remitteringer 
og betalingsoverførsler. Oplysninger 
om betalingsmodtageren hentes fra 
systemets leverandør- eller personregi-
ster. Kommunen har også mulighed for 
at knytte et eksternt CPR- eller CVR-
register til ØS Indsigt.

E-handelsmodul option
I ØS Indsigt er det muligt at foretage 
elektroniske bestillinger til leverandører 
gennem bestillingsbilledet i systemet 
eller via integration til andre bestillings-
systemer. Den elektroniske bestillings-
form gør det hurtigt og enkelt for kom-
munen at foretage eksterne bestillinger.


