
Hvordan får I værdi af data?
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Agenda

Aktuelt fokus

Udviklingsplanen 2018

Vores ambition med data

En opgave – hvad giver værdi!

Dialog og indflydelse
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SDs ambition for offentlig dataudnyttelse
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GEVINSTREALISERING OG EFFEKTIVISERING

Muliggøre en større tilgænglighed af data

Udnytte potentiale i at sammenstille og

sammenligne data på tværs af systemer

Transformere data til

værdifuld beslutningsstøtte

Klargøre organisationen til at 

træffe datadrevne beslutninger

UNDERSTØTTE DET OFFENTLIGE 

DANMARK IFT. AT SKABE ØGET 

VELFÆRD, VÆKST OG 

PRODUKTIVITET



DATAGRUNDLAG
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# PERSONER I 
SILKEBORG DATA LØN:

1.716.840

# PASSIVE: 1.242.945
# AKTIVE: 473.895

MED INFO OM:
• Løn 
• Tillæg (vagtforhold, weekend, overtid)

• Andre tillæg (kantine, kunst etc)

• Overenskomstforhold
• Ferieafholdelse / afspadsering
• Pension
• Saldi
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Modenhedsniveau

Indsamling af data

Indsamling af data Indsamling af data

Analyse af 
informationer

Beslutningstagning 
og handling

Analyse af 
informationer

Beslutningstagning 
og handling

Beslutningstagning 
og handling

Analyse af 
informationer

Klassisk rapportering BI & Analytiske værktøjer Enterprise Information Mgmt.

Lavere Højere



Aktuelt fokus
Modningsaktiviteter
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Rapporter og data
Udvikling af standardrapporter
Finjustering af variabeludvalg
KPI-rapporter på tværs af 
pakker

Workshops om værdi af data
Nye datapakker
Ny anvendelse af data (Kontrol 
og Revision)

Datasikkerhed
Dataafgrænsning / adgangsstyring
Distributionsscenarier og rådgivning

GUI
Designkoncept
- Kunde
- EG SD

…udover udvikling af nye datapakker

Performance
Opgradering af platform
Optimering af arkitektur og 
modellering

Implementeringer
Kurser
Skræddersyet rapportering
Opsætning af funktionalitet
Look and feel (jf. GUI)



Status for udvikling
- og ambitionen for 2018
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Brugeradministration

Forbrug (maj)

Fast løn, tillæg og 
pension

Medarbejder

Fravær (juni)

Udviklingsplan – pakker på hylden og på vej

Leder-medarbejder og 
organisation

Basis – modeller og rapporter

Opbygning af benchmark-område

Færdige pakker 1. halvår 2018 2. halvår 2018

Tværgående 
standardrapporter

Medarbejderdata fase 2

KPI-rapporter - nøgletal

Forventet Forbrug

Rapportjusteringer

https://eg.dk/offentlig-digitalisering/sd-lon/SDBusinessIntelligence/?&utm_source=Signatur&utm_campaign=BI+Mailsignatur
https://eg.dk/offentlig-digitalisering/sd-lon/SDBusinessIntelligence/?&utm_source=Signatur&utm_campaign=BI+Mailsignatur
https://eg.dk/offentlig-digitalisering/sd-lon/SDBusinessIntelligence/?&utm_source=Signatur&utm_campaign=BI+Mailsignatur


En opgave
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En opgave
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• I 2. hålvår vil vi bl.a. fokusere på 
at lave KPI-rapporter på tværs af 
data

• Hvilke nøgletal er de vigtigste for 
jer at få sammenstillet på SD’s
felt?

• Lav en top 6;-) 



Vi vil rigtig gerne have jeres input…



Dialog og indflydelse
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• Månedlige skypemøder – tilmeld dig

• Gennemgang af BI-cases (senest som Skypemøde i Q1 
– næste gang i juni om Brugeradministration)

• Oplæg til udviklingssamarbejde med RS nu (møde i 
går!)

• Workshop per datapakke – følg med på vores web

• Webinar: senest 17. maj (Kommuner/Regioner). Næste 
gang 19. september

• Demomuligheder – både fysisk og online

• Se optagelse af webinarer, instruktionsvideo m.v. her

https://eg.dk/offentlig-digitalisering/sd-lon/SDBusinessIntelligence/#b7608201-7a4f-42f8-b709-afadcdf55532
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Jakob Bækgaard Riis

jabri@sd.sdk

+45 2913 5861
Kontakt

Læs mere om SD BI

https://eg.dk/offentlig-digitalisering/sd-lon/SDBusinessIntelligence/#b7608201-7a4f-42f8-b709-afadcdf55532

