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Forsvinder distriktsdata fra CPR Vejregister?
Alle kommunerne bruger vist distriktsdata i forskelligt omfang i kommunens planlægningsarbejde m.m.
Med distriktsdata menes i denne sammenhæng
den afgrænsning af fx skoledistrikter og socialdistrikter, som I anvender i kommunen og indberetter i CPR. Disse data for I i dag retur i form af
distrikstabellerne i CPR Vejregister, som kan indlæses i DPR databasen.
Rent DPR-mæssigt bruger I bl.a. distriktsdata når
I danner rapporter med DPR Rapport, og I anvender den ganske givet i diverse andre sammenhænge.

Figur 1. Kornet er høstet.

Det er blevet efterår. På markerne er kornet er
stort set blevet høstet, men vejret ser ud til at blive
sommerligt i hvert fald et par uger endnu.

Den 19. august modtog jeg et nyhedsbrev for
CPR-kontorets hjemmeside med titlen ”Kommunale distrikter udfases af CPR’s vejregister”.
Det fremgår, at CPR Vejregister ”udfases inden
for det næste års tid”. Nogle typer distriktsdata
skal fremover opdateres i regi af Geodatastyrelsen, andre af kommunerne i et eller andet system.

Dette nummer af DPR Nyhedsbrev handler især
om mulig fjernelse af distriktsdata fra CPR Vejregister og status for den nye version af DPR CVR.

Jeg kontaktede naturligvis straks CPR-kontoret og
gjorde opmærksom på, at en sådan ændring ville
ramme kommunerne, herunder DPR-kunderne.
CPR-kontoret meldte tilbage, at teksten på CPRkontorets hjemmeside var formuleret af KL og
formuleret så hårdt, for at få brugerne af distriktsdata til at reagere.

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.

På vegne af de omkring 40 kommuner med DPR
Rapport har jeg meldt mig som interessent til
KL’s forum for dette.

God fornøjelse med nyhedsbrevet.
Bo Kayser
DPR-ansvarlig

For at I ikke skal miste let adgang til disse distriksdata, vil jeg anbefale, at I også selv tilmelder
jer og sørger for at orientere om, hvor vigtig fortsat adgang til disse data er for jer.
Som for de forestående ændringer med CVR-data
vil vi gøre, hvad vi kan, for at fagsystemer og
DPR Rapport, som trækker på DPR databasen,
bliver påvirket så lidt som muligt af ændringer.
Jeg skal nok holder jer orienteret om det videre
forløb.

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.
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”.
Dette gælder fortsat. Og sidst i juni fik vi adgang
til Erhvervsstyrelsens testmiljø. Vi arbejder på et
få den nye version klar, og forventer at I kan få
adgang til den i løbet af oktober.

Prisændringer for DPR Viderestilling
og DPR Søg
I oktober 2012 udsendte CSC brev til jer om, at
der sker ændringer af DPR-kontrakterne med hensyn til DPR Viderestilling og DPR Søg. Dokumentet hedder ”Ændring nr. 1 til LICENSAFTALE OM DPR”.
DPR Viderestilling har i versionen fra april 2013
fået tilføjet så meget ny funktionalitet (se nyhedsbrev 36 fra april 2013), at vi valgte at hæve månedsabonnementet med 400 kr. fra og med oktober 2013. Når I bliver faktureret for oktober måned, vil jeres eventuelle DPR Viderestilling abonnement derfor være 400 kr. plus prisindeksreguleringen højere end normalt.
DPR søg ”går på pension” med udgangen af december 2013. Det betyder som nævnt:


At programmet ikke længere vil blive vedligeholdt af CSC



At I ikke længere vil blive faktureret for DPR
Søg.



Men at I godt må fortsætte med at anvende
produktet.

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.

