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Indledning
Kontrol efter overgang til ny CPR
driftsplatform
Jeres fagsystemer skal kunne stole på, at CPRdata i DPR er opdaterede.
Jeg vil derfor meget anbefale, at I kontrollerer,
hvornår jeres DPR database senest er blevet opdateret. Det kan I se i tabellen DTAJOUR i feltet
DPRAJDTO, hvor seneste ajourføringsdato står
angivet. Det bør være datoen for den foregående
hverdag.
I modsat fald er jeres database ikke opdateret.

Figur 1. En god frugthøst i år.
Sikke en herlig ikke-vinter og et tidligt forår. Mirabellerne står allerede og blomstrer i markhegnene. Selv kastanjetræernes knopper er så småt ved
at springe ud.

Mere anvendelse af DPR Rapport og DPR
CVR
En række fagsystemer, især til økonomi- og sagsstyring, har integration til CVR-data og vil gerne
trække på dem fra DPR CVR. I den forbindelse
har yderligere nogle kommuner taget DPR CVR i
brug siden foregående nyhedsbrev.

Hos CSC puster vi lidt ud efter flytningen af
CPR-systemet til ny driftsplatform midt i marts.
Selvfølgelig er vi endnu ikke lige så gode til at
køre CPR der, som på den gamle platform, men
egentlig er det gået ret godt. Selvfølgelig er I som
DPR-kunder blevet ”ramt” i forskellige grad. Men
det meste kører vist nu igen. Ellers må I endelig
kontakte os.

Glædeligvis får vi stadig mange spørgsmål om,
hvordan man kan lave mere avancerede dataudtræk ved hjælp af DPR Rapport. Flere kommuner
anvender løsningen til flere og flere formål.

Dette nummer af DPR Nyhedsbrev handler især
om jeres kontrol af, om alt fungerer som det skal
efter CPR migreringen.

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

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.

Yderligere information

God fornøjelse med nyhedsbrevet.
Bo Kayser
DPR-ansvarlig

Afslutning

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.

