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Lavere priser fra april
Hvert år i april og oktober reguleres DPR-priserne
i forhold til ændringen i nettoprisindeksen. Langt
de fleste gange har der været tale om en lille stigning, men denne gang er priserne faktisk sat lidt
ned.
I juli 2012 var nettoprisindekset 130,1 og i januar
2013 var det 129,7. Priserne er derfor sænket med
0,3 pct., og det har I jo nok ikke noget imod.

Status ny DPR CVR
Sidst i oktober 2012 udsendte Erhvervsstyrelsen
brev om, at kommunernes nuværende adgang til
fil opdatering af CVR-data ville ophøre den 31.
januar 2013.
Vi regnede derfor med med meget kort frist at
skulle finde en ny løsning til jer.
Figur 1. Påskeliljer.

Efter den koldeste marts i mange år er det endelig
ved at være forår. Der ligger dog stadig is på søerne og sne rundt omkring.
Dette nummer af DPR Nyhedsbrev handler især
om status for de nye versioner af DPR Viderestilling og DPR CVR.

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

Siden har Erhvervsstyrelsen udskudt lukningen
først til ultimo februar og så til medio april. I midten af marts ændrede Erhvervsstyrelsen udmeldingen til, at den nye løsning vil blive tilgængelig
mellem midten af maj og juni 2013, og at den
nuværende løsning derefter vil fortsætte ”i en periode”.
Hos CSC har vi fået så meget information om den
nye løsning, så vi har kunnet designe den nye
version af DPR CVR. Vi er så langt med programmeringen, som vi kan komme, uden at have
et system at teste imod.
Vi afventer derfor nu blot, at Erhvervsstyrelsen
bliver klar.

Ny DPR Viderestilling er klar til prøveudrulning (Mest for fagsystemleverandører)
Den nye, kraftigt udvidede version af DPR Viderestilling er sådan set klar. To tredjedele af programkoden en helt ny. Den oprindelige del er tilrettet. Selv om vi har testet meget, så er der jo nok
lidt småfejl og uhensigtsmæssigheder rundt omkring.
Vi vil derfor i første omgang gerne installere den
nye version hos nogle af jer, som vil tage den helt
nye funktionalitet i brug. Hvis I finder nogle mindre uhensigtsmæssigheder i grænsefladen, dokumentationen eller lignende, vil vi gerne rette pro-

grammet til, inden løsningen bliver udrullet til jer
alle sammen.

1.

Som henter data i DPR databasen.

2.

Hvis person mangler få DPR Viderestilling til
at hente dem fra CPR og indsætte dem i databasen.

3.

Og så igen hente data i DPR databasen.

Den nye version af DPR Viderestilling leverer
selv persondata for den ønskede person retur og
sørger selv for at hente eventuelle manglende personer fra CPR.
Valg mellem Web Service og tekststreng grænseflade
I dag foregår dialogen mellem fagsystemet og
DPR Viderestilling ved hjælp af TCP/IP socket
kald med meget simpel struktur.
I den nye version er der en tekststreng grænseflade med semikolonseparerede svardata.
Desuden er der en helt ny Web Service grænseflade.
Figur 2. Den nye DPR Viderestilling og dens
omgivelser.
Med den nye version har vi tilstræbt at gøre det
meget lettere for fagsystemleverandørerne at hente data om enkeltpersoner fra DPR.
Slå altid op og få data fra DPR Viderestilling
I dag giver DPR Viderestilling kun mulighed for
at hente data fra CPR og sætte dem ind i DPR
databasen. Hver enkelt fagsystemleverandør har
derfor selv skullet udvikle funktionalitet:

Den hidtidige funktionalitet er bevaret
Der vil nok gå et stykke tid, før alle fagsystemer
har taget den nye funktionalitet i brug. Og nogle
kan sikkert med fordel blive ved med at bruge den
gamle.
Vi har derfor sørget for, at den nye version af
DPR Viderestilling fungerer uændret, hvis den
kaldes som hidtil.

Figur 3. Ny funktionalitet illustreret med ny testklient.

Nye kunder siden sidst
Siden nyhedsbrevet fra januar er Lyngby-Taarbæk
Kommune kommet til som ny bruger af DPR.
Velkommen til.
Desuden har nogle kommuner fået udvidet med
DPR Care, CVR og DPR Viderestilling.

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.

