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Modulet Rapportafvikling:
Viden til handling på oplyst grundlag
Modulet Rapportafvikling tilbyder
systematisk ledelsesinformation,
der sikrer en sammenhængende
indsats med borgeren i centrum og
mulighed for at:
• Forbedre sagsbehandlingsmetoder
med standardiseret understøttelse
af udredning, beslutning og opfølgning af sociale indsatser baseret på
VUM- og ICS-metoden
• Identificere de sociale indsatser,
som har størst effekt for borgeren
• Matche og justere borgerens behov
med den rette støtte
• Skabe overblik til handling og
måling af effekt for at sikre bedre
faglig og økonomisk styring
• Følge op på effekter gennem systematisk resultatdokumentation.
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Modulet Rapportafvikling i inCorp Portal tilbyder ledelse og sagsbehandlere en række avancerede rapporter og funktioner, der løbende
leverer den information, der er forudsætningen for at træffe de bedst
mulige administrative og ledelsesmæssige beslutninger.
I Rapportafvikling kan man planlægge og trække en række foruddefinerede
rapporter, der som udgangspunkt leveres som .csv-filer. Formatet gør det
muligt at arbejde videre med data i fx MS Excel og pivottabeller.
Alle rapporter uploades automatisk til kommunens egen FTP-server eller
gemmes i en afdelingsmappe i systemet. Du vælger selv, hvornår og med
hvilket interval en standardrapport trækkes, og hvilke medarbejdere der evt.
skal adviseres, når der foreligger en ny rapport.
I systemets rapportlog kan man få vist, hvornår en rapport blev genereret,
dens navn og log-status. Log-status viser, om rapporten blev uploadet til
FTP-serveren med succes.
Som sagsbehandler kan du også bruge modulet til at generere statistiske
rapporter baseret på magtanvendelsesskemaer.
Modulet Rapportafvikling med tilhørende standardrapporter er et tilkøb til
inCorp Portal.

Rapportafvikling i inCorp Portal
tilbyder ledelse og sagsbehandlere
en række avancerede rapporter og
funktioner.
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Hvad vil du gerne vide?
Med modulet Rapportafvikling har du altid adgang til data, som
du skal bruge for kunne planlægge, udvikle, overvåge og optimere indsatser og ydelser på det specialiserede socialområde.

Der udvikles løbende nye standardrapporter til modulet
Rapportafvikling, men her er et udvalg af de eksisterende
rapporter:

Rapport

Beskrivelse

Fil

Indsatser

Indeholder oplysninger om indsatsen, fx indsats, noter og målgruppe.

.csv

Leverandørinformation

Indeholder oplysninger fra leverandørstamkortet, fx navn, adresse og telefonnummer.

.csv

Sager

Indeholder grundlæggende oplysninger fra sagsstamkortet, fx paragraf, datoer og betalingskommune.

.csv

Indsatser Takster

Indeholder oplysninger fra fanebladet Økonomi på indsatsen, fx takster, priser og perioder.

.csv

Indsatsregulering

Indeholder oplysninger relateret til reguleringer på indsatser. Trækkes fra fanebladet Økonomi på indsatsen.

.csv

FKO-data

Indeholder oplysninger fra målindikatorerne på sagen, fx indikator, skemanavn og målnavn.

.csv

Leverandører
P-nummer

Indeholder oplysninger om leverandørs P-nummer. Trækkes fra fanebladet P-nummer på leverandørstamkort.

.csv

Borgere

Indeholder oplysninger fra borgerens stamkort, fx navn, identifikation, adresse og telefonnummer.

.csv

Takster på leverandørydelser

Indeholder prisrelaterede oplysninger fra leverandør-stamkortet, fx pris, prisenhed og startdato.

.csv

Leverandørydelser

Indeholder oplysninger om den leverandør, der skal levere ydelsen, inkl. paragraffen og indsatsen.

.csv

Forventede årlige udgifter og indtægter

Informationer om forventede udgifter og indtægter i året baseret på godkendte indsatser og forventede
afgørelser.

.csv

Økonomiske nøgletal

Indeholder en oversigt med udvalgte økonomiske nøgletal.

.docx

Antal helårspersoner

Indeholder oplysninger om det estimerede antal helårspersoner og deres gennemsnitspris for året.

.csv

Til-afgang Indsatser

Indeholder oplysninger om antallet af nye og lukkede indsatser i den indeværende måned.

.csv

Magtanvendelsesrapport

Indeholder statistiske data, som trækkes fra magtanvendelsesskemaerne.

.pdf

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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