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Dispositionsark:
Realtidsoverblik over udgifterne
Med dispositionsarket kan du:
• Spare tid på krydstjekning, indtastning og opdatering
• Reducere antallet af fejkilder
• Undgå dobbeltindtastninger
• Øge datasikkerheden
• Reducere personafhængighed.
Samtidig får du et enkelt og
professionelt værktøj, der leverer:
• Valid ledelsesinformation i realtid
• Fuldt overblik over de økonomiske
konsekvenser af bevillinger og
ændringer i bevillinger
• Kvalificeret viden til handling.

EG www.eg.dk

Dispositionsarket i inCorp Portal giver et godt overblik over det
kommunale socialbudget, hvor selv en lille procentafvigelse kan betyde
forskellen på røde eller sorte tal på bundlinjen.
Dispositionsarket i inCorp Portal sikrer, at de ansvarlige for økonomien i din
kommune til stadighed har et opdateret og validt billede af aktuelle og kommende udgifter på det specialiserede socialområde.
Dispositionsarket viser belastningen af budgettet for hele året ud fra de
dispositioner, sagsbehandlerne har foretaget i form af visitationer, fremskrivninger, refusioner, egenbetaling mv. Dispositionsarket giver desuden
mulighed for at tage højde for kendte ændringer i de nuværende udgifter,
så det på et hvilket som helst tidspunkt af året er muligt at se, hvor det
forventede regnskab ender.
De løbende data præsenteres i en brugervenlig grafisk grænseflade, hvor
den enkelte bruger kan vælge mellem en række visningsmuligheder.
I dispositionsarket registreres udgifterne til de enkelte foranstaltninger og
tilbud fordelt på CPR-nummer. Det giver et godt udgangspunkt for opstilling
af gennemsnitspriser for de enkelte ydelsestyper.
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Du bestemmer, hvad du vil se
I dispositionsmodulet, der styrer dispositionsarket, er det blandt andet
muligt at:
• søge efter leverandører og oprette leverandørindsatsen med det samme
• tilføje takstperioder til leverandørindsatsen for at kunne håndtere forskellige priser i forskellige perioder
• angive timeantal og timefrekvens for en indsats, så man fx kan tildele
fire timer pr. uge
• angive både fremmøde og tyngdeprocent for en indsats, hvis en borger fx
tæller 150 %.
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Med inCorp Portal får du også:
• Et ensartet flow og styring samt
overblik over indsats og ressourcer
• Et samlet overblik over sagerne og
deres aktuelle status
• Samspil mellem fx § 141- handleplanen og den individuelle handleplan

Dispositionsarket understøtter arbejdet med takster baseret på funktions
evne. Det er ligeledes muligt at arbejde fleksibelt med indskrivningsprocenten
for den enkelte indsats samt beregning af helårspersoner og perioder for
de konkrete indsatser, så det kun er de reelle omkostninger, der indgår i
dispositionsarket.

• Adgang til systemer på flere niveauer via ét log-in

Med dispositionsarket er det også let at holde styr på refusionerne. I
systemet bliver fremskrivninger baseret på refusioner, både kommunale og
statslige refusioner og refusion af egenbetaling beregnet for den enkelte
borgersag. Refusionen styres ud fra den enkelte måned, og nettotallene
efter refusionen fremgår af budgettet. På tilsvarende vis er det let at sætte
fokus på særligt dyre enkeltsager via dispositionsarket.

• En helhedsorienteret og individuel
indsats på tværs af bestiller- og
udførerniveau med borgeren i
centrum.

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 1.600 medarbejdere, som med deres
viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge
og Sverige.
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• Eliminering af tidskrævende administrative rutiner og dobbeltindtastning af data

Kontakt EG på tlf. 6617 7313 eller pr.
e-mail til egto@eg.dk, eller læs mere om
dispositionsarket på www.eg.dk.

