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Indledning
Efter en sommer, som generelt har været lang,
varm og ret solrig, så er det igen tid til et friskt
nyhedsbrev.
Kommuner og regioner har brugt DPR i mange år.
Vi er i øjeblikket ved at se på, hvordan DPR skal
videreudvikles i de kommende år.
Data i DPR Register bliver anvendt på flere og
flere måder. Rapporter og statistikker laves ikke
kun med DPR Rapport men, også direkte fra fagsystemer.
Som tidligere nævnt er DPR Viderestilling og det
tilhørende CPR Direkte nu tilgængeligt med automatisk skift af password.
De ting kan I læse mere om her i nyhedsbrevet.
Dette og tidligere nyhedsbreve og anden information om DPR kan ses på på:
http://www.csc.com/dpr
I kan få brugerkode og kendeord til ”Kundesiderne” ved henvendelse til mig.
Endelig vil jeg gentage, at Lars Bolgann og jeg
har fået nye telefonnumre:
Lars Bolgann:

Tlf. 29 23 42 54

Bo Kayser:

Tlf. 29 23 46 77

Nyhedsbrevets målgruppe
DPR Nyhedsbrev henvender sig til brugere og ITmedarbejdere, som anvender DPR. Desuden henvender det sig til leverandørerne af fagsystemer,
som trækker på persondata i DPR.

God fornøjelse med nyhedsbrevet.
Bo Kayser
DPR-ansvarlig

Videreudvikling af DPR de kommende
år
Kommuner og regioner har anvendt DPR i over
15 år. Løsningen har udviklet sig stille og roligt i
forbindelse med, at behov og teknologi hos jer har
ændret sig.
Videreudviklingen har altid fundet sted som evolution, ikke som revolution. For en gennemgående
tilbagemelding fra jer er altid, at de nuværende
grænseflader helst skal forblive uændrede af hensyn til eksisterende systemer, der trækker på DPR.
I ønsker blot ny funktionalitet tilføjet.
CSC er gået i gang med den tilbagevendende proces med at finde ud af, hvordan DPR skal udvikle
sig de kommende år. Her i august har vi internt
hos CSC afholdt et seminar om nye ydelser og om
modernisering af programmer. I løbet af september-oktober vil jeg kontakte en række af jer som
kunder og en række af fagsystemleverandørerne
for at få et opdateret billede af, hvad det er, I ønsker. Af praktiske grunde kontakter jeg ikke jer
alle sammen, så hvis I har noget på hjerte, så hører jeg meget gerne fra jer, helst inden 1. oktober.
Midt på efteråret vedtager CSC så planer for de
kommende nyskabelser og omlægninger, så vi
forventer at kunne orientere jer om dem i næste
nyhedsbrev.

Data i DPR Register bruges til mere og
mere
For få år siden var det mest DPR Søg og fagsystemerne, som trak på data i DPR Register databasen. Medarbejdere i IT-afdelingerne lavede
desuden selv dataudtræk, som blev anvendt i
kommunernes administration.
I 2007 kom DPR Rapport til, og DPR modulet
anvendes i dag af en stor del af DPRkommunerne til løbende at udtrække diverse statistikker og rapporter om kommunens indbyggere.
Udtræk, som anvendes i planlægningsarbejdet og
i dialogen med borgerne.

Afslutning
Jeg ser frem til at høre fra jer. Det gælder både
tilbagemelding på de omtalte emner og generelt
med spørgsmål og forbedringsforslag.

Yderligere information
Jeg modtager meget gerne information fra jer.
I kan få yderligere oplysninger om DPR ved henvendelse til Bo Kayser, CSC Danmark, telefon
29 23 46 77, e-mail bkayser@csc.com.

Jeg får i øjeblikket en række henvendelser fra en
ny type fagsystemleverandører. Det drejer sig om
leverandører, som laver befolkningsprognoser og
andre mere avancerede analyser ud fra data i
DPR. Det har fx være muligt at hjælpe folkene
bag Boelplan og bag COWI’s Demografix med at
tolke dataindholdet i DPR databasen, så prognoserne baserer sig på så korrekte antagelser som
muligt.
Sådanne befolkningsprognoseværktøjer vil nok
være for komplicerede at indlægge som en del af
DPR Rapport, men hvis I kommer med spørgsmål
om simplere dataudtræk af den type, så vil jeg
lægge dem ind i notatet om nyttige rapporter med
angivelse af SQL kald, så I alle sammen kan få
glæde af dem.

CPR Direkte og password
En stor del af jer får hele landet med i jeres DPRløsning ved hjælp af DPR Viderestilling og det
tilhørende CPR Direkte.
Password til CPR Direkte skal mindst skiftes hver
90. dag. Vi har igennem årene fået mange henvendelser fra jer, fordi jeres CPR Direkte brugerkode var låst på grund af manglende skift af
password.
Her i sommer blev vi færdige med for CPRkontoret at udbygge CPR Direkte klienten med
funktionalitet, der giver mulighed for automatisk
at skifte password.
I kan dermed nu slippe for hver tredje måned at
komme i den situation, at DPR Søg og andre systemer, som trækker på DPR Viderestilling, går i
stå, fordi password’et ikke er blevet skiftet.
Hvis I ikke allerede har taget den nye version af
CPR Direkte klienten i brug, så vil vi foreslå, at I
gør det nu.
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