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1. Indledning

1.1 Dokumentkontrol

1.1.1 Versionering

[Nedenstående skema udfyldes i forhold til versionering af dokumentet. Hele versioner - eks. 1.0 - angi-
ver at dette er en godkendt version.]

Version Dato Navn

0.4 30.06.2009

0.5 07.07.2009

0.6 21.08.2009

0.7 03.09.2009

0.8 23.09.2009

0.9 01.10.2009

1.1.2 Revisionshistorik

[Nedenstående skema udfyldes hver gang en ændring foretages i dokumentet.]

Ændrings-
dato

Initialer Hvad er der blevet ændret

30.06.2009 LOM Ændringer jf. input fra projektgruppen

07.07.2009 LOM Ændringer jf. input fra sporleder og sporkoordinator

21.08.2009 LOM Ændringer jf. input fra sporleder og sporkoordinator

03.09.2009 LOM Ændringer jf. input fra sporgruppe og IT

23.09.2009 LOM Ændringer jf. input fra IT, leverandørevaluering og udbud

01.10.2009 LOM Ændringer jf. input fra Administrationschefkreds

1.1.3 Distribution

[Dette dokument er blevet distribueret til]

Navn Titel Dato Version

OBH + LIA + LBW,
LMO, MLU, LVI

Sporleder, Sporkoordinator og projektgruppe 30.06.2009 0.4

OBH + LIA Sporleder og Sporkoordinator 07.07.2009 0.5

OBH + LIA Sporleder og Sporkoordinator 21.08.2009 0.6

PH, OJ, NDH, JES,
ARO, CHG, HHS,
STJE, LHB, SL, DW

HR referencegruppe 03.09.2009 0.7

OBH + LIA + LBW,
LMO, MLU, LVI

Sporleder, Sporkoordinator og projektgruppe 03.09.2009 0.7

FLA Distribution til Administrationschefkreds 23.09.2009 0.8

OBH + LIA + LBW,
LMO, MLU, LVI

Sporleder, Sporkoordinator og projektgruppe 23.09.2009 0.8

FLA Distribution til Styregruppe 01.10.2009 0.9

Administrationschefkreds og vicedirektører 01.10.2009 0.9

OBH + LIA + LBW,
LMO, MLU, LVI

Sporleder, Sporkoordinator og projektgruppe 01.10.2009 0.9
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1.2 Mål og formål

Mål og formål med projekt 3 under HR sporet for Forandringsprojektet er jvf. Projektinitierings-dokument
af marts 2009 (vedlagt som bilag 1):

”Den administrative forandringsproces” er en række projekter, der skal sikre, at alle dele af administrati-
onen på Aarhus Universitet (AU) kan leve op til strategiens mål om effektiv støtte og service til universi-
tetets kerneaktiviteter. Processen skal fremtidssikre administrationen ved øget anvendelse af digitale
løsninger, fælles standarder og fælles systemer.

Forandringsprojektet igangsatte i 2008 et antal spor, herunder:

 IT-sporet
 Økonomisporet
 Studiesporet
 HR-sporet
 Bygningssporet

Hvert spor omfatter en række projekter, hvoraf nogle allerede er definerede og andre endnu ikke er.
Samtlige spor refererer til Forandringsprojektets øverste styringsenhed, der ledes af Prorektor Søren E.
Frandsen.

Et af elementerne for at opnå dette er, at der fremadrettet skal være én sammenhængende effektiv per-
sonaleadministration på hele AU og dermed brug af samme procedurer og standarder på alle hovedområ-
der om end eventuelt organiseret forskelligt.

Gennemførelse af projektet for digitalisering af det personaleadministrative område er opdelt i følgende 2
faser, hvor hver fase skal betragtes som et selvstændigt projekt med hver deres udfordringer:

Fase 1:

1. At udarbejde et beslutningsoplæg til valg af personaleadministrativt system.

 Afdækning af eksisterende personaleadministrative systemer på AU (kan et eller flere af
de eksisterende systemer evt. tilsammen håndtere digitaliseringen af udvalgte processer i
en overgangsfase)

 Afdækning af udvalgte personaleadministrative standardsystemer på markedet (hvilke
standardsystemer understøtter digitaliseringen af de udvalgte processer)

 Ambitionen er, at det personaleadministrative system dels består af standardsystemer og
dels består af så få systemer som muligt på tværs af AU.

2. At udarbejde et beslutningsoplæg til fremme af digitaliseringen på det personaleadministrative
område:

 At identificere muligheder for standardisering af digitalt understøttede personaleadmini-
strative processer inden for eksempelvis nedenstående områder
- Ansættelsesflow, herunder rekruttering
- Ferieadministration, herunder ferieafholdelse
- Sygefravær og andre fraværsforhold
- Kommunal syge- og barselsrefusion
- Ændring af ansættelsesvilkår under ansættelsen
- Forskellige former for orlov, med særlig fokus på barsel
- Lønoversigter i forbindelse med lønforhandlinger, herunder indplacering ved ansæt-

telsestidspunkt
- Udtræksfaciliteter fra SLS til brug for ledelsesinformation og økonomidata (fra (indi-

vid) institutlederniveau til AU-niveau)
Dette punkt skal kvalificeres i tæt samspil med Økonomirapporterings-projektet. De-
finition af data bør udtænkes. Desuden skal det afklares, om udtræks-faciliteterne
skal laves for HR-sporet eller tænkes bredere
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- Hurtig fremfindelse af regelsæt og politikker, herunder vejledninger for at sikre effek-
tivitet og kvalitet i den decentrale opgaveløsning

- Pt. uidentificerede områder, der vurderes som værende væsentlige

Der skal ske en prioritering af de ovennævnte områder ud fra forventet økonomisk ge-
vinst og/eller forventning om tilførsel af et kvalitativt løft.

 At afdække krav og snitflader til øvrige spor i forandringsprocessen samt øvrige projekter
i HR-sporet

3. At skabe overblik over udviklingen af øvrige interessenters digitalisering af det personaleadmini-
strative område:

 Økonomistyrelsen

 Øvrige danske universiteter

4. At udarbejde et beslutningsoplæg for udbredelse af digitalt personalearkiv på hele AU ved anven-
delse og udbygning af eksisterende journal systemer, jf. selvstændig projektbeskrivelse og rap-
port for dette delprojekt.

Fase 2:

1. Implementering af det valgte digitale personaleadministrative system, således at de standardise-
rede personaleadministrative processer understøttes for hele AU - evt. i en overgangsperiode
frem til Økonomistyrelsen lancerer et personaleadministrativt system.

Det personaleadministrative område er meget omfattende og i betydeligt omfang reguleret ved overens-
komstsystemet og forskellige lovområder. Brug af terminologien ”ét system” skal derfor ikke billedligt
forstås som ét fysisk system, men derimod ét kompleks bestående af flere personaleadministrative sy-
stemer. På længere sigt er ambitionen dog at have et personaleadministrativt system, der på tværs af AU
består af så få softwaresystemer som muligt.

1.3 Kommissorium

Projektgruppen blev nedsat i januar 2009 med ekstern projektleder Lone Mørup, PwC. Kommissoriet for
projektgruppens arbejde fremgår af sporbeskrivelsen for HR-sporet samt det senere mere udtømmende
Projektinitieringsdokument (bilag 1). Hovedresultatet for projektgruppens arbejde er at udarbejde indstil-
ling til hvordan digitalisering af det personaleadministrative område løses bedst muligt for hele AU.

1.4 Projektgruppens medlemmer

 Lone Mørup, projektleder, PwC, lom@pwc.dk, Tlf: 2148 1879
 Merete Riisager, projektleder, PwC (18/2 - 17/4 2009), mrg@pwc.dk, Tlf: 2913 5702
 Lars Villemoes, Økonom, DMU, lvi@dmu.dk, Tlf: 4630 1333
 Lars Mose, Chefkonsulent, AU, lmo@adm.au.dk, Tlf: 8942 1136
 Margrethe Lundgaard, IT-medarbejder, DJF, margrethe.lundgaard@agrsci.dk, Tlf: 8999 1645

 Lise Bak Winter, HR-chef på Det Naturvidenskabelige Fakultet, AU, lbw@science.au.dk, Tlf:
89423166

1.5 Arbejdet i projektgruppen

Projektgruppen påbegyndte sit arbejde i januar 2009. Generelt har projektet været underlagt ressource-
knaphed grundet for få projektgruppemedlemmer med en i forvejen stor arbejdsbelastning, hvilket lø-
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bende er meddelt styregruppen. Projektgruppen har derfor måtte afveje, hvor dybt det er realistisk at
komme på delområderne i projektet sammenholdt med de tilstedeværende ressourcer. De første to må-
neder fokuserede projektgruppen derfor udelukkende på kortlægning af interne personaleadministrative
systemer.

I marts påbegyndte gruppen arbejdet med at indhente informationer om systemer på andre danske uni-
versiteter og fra eksterne leverandører samt analyse af de indhentede informationer. I april blev Lise Bak
Winter tilføjet som gruppemedlem, og de resterende gruppemedlemmer afså tid til at deltage på møder,
der blev planlagt, så det beslaglagde mindst muligt af gruppemedlemmernes tid.

I maj og juni forestod arbejdet med at bearbejde de indsamlede informationer, beskrive behov og kon-
kretisere udbyttet af dette i scenarier og indstillinger.

1.6 Begrebsafklaring
I alfabetisk rækkefølge.

”Alt-i-ét” model: Ét personaleadministrativt system, der understøtter alle de personaleadministrative
processer - herunder håndtering af løn.

ARS: Et add-on system til Navision Stat. Anvendes til aktivitets- og ressourcestyring, ferie- og
sygdoms håndtering. Anvendes på DMU og DJF.

BIWeb: Står for ”Business Intelligence Web”. BIWeb en web-applikation der anvendes til at analy-
sere data fra SLS ved hjælp af kube-teknologi. Systemet er udviklet af Bi-Partner i samar-
bejde med DMU.

FUA: Forsker Uddannelsesadministration, hvor der indtil videre er understøttelse af indskrivning
(rekruttering) af Ph.d. studerende. Internt udviklet på 8000C.

Gruppering af hovedtyper af ansættelsesforhold:

VIP: Videnskabelige medarbejdere ansat i henhold til stillingsstrukturen for højere
læreanstalter

DVIP: Deltid Videnskabelige medarbejdere

Ph.d.: Personer med en Ph.d. indskrivning

TAP: Teknisk Administrativt Personale

DTAP: Deltid Teknisk Administrativt Personale

IDM: System der - med fokus på de personaleadministrative data - skaber integreret sammen-
hæng mellem data, der anvendes på tværs af både eksisterende og fremtidige personale-
administrative systemer samt øvrige relevante systemer på AU.

Klassisk HR: Den klassiske HR funktionalitet såsom kompetenceudvikling, ledelsesudvikling, APV, kur-
susadministration, MUS/GRUS samtaler etc.

Patchwork model: Bygger på princippet om at vælge de bedst mulige systemer til understøttelse af de
enkelte personaleadministrative processer. Der kan være tale om både store og små sy-
stemer, der til sammen giver den nødvendige understøttelse af processerne.

PØS: Personale administrativt system udviklet og anvendes på 8000C. Indeholder funktionalitet
til varetagelse af personaleadministration, Lønkontering, Fraværsregistrering, Forhand-
lingsløn og Feriepenge/feriefond.

SLS: Statens Lønsystem
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Stamdata: Information vedrørende den ansattes personidentifikation, ansættelsesvilkår - herunder
løn- og overenskomstvilkår

Standardsystem: Eksternt udviklet system uden væsentlige specialtilpasninger

TUT: DMU's personaleadministrative database. Udviklet på DMU.

UPS: Universiteternes personalesystem baseret på Oracle HR. Samarbejdet er organiseret i et
fælles sekretariat "UNI-IT". Anvendes på DPU og ASB.

Virk.dk: Virk.dk er en netportal, hvor virksomheder og organisationer kan indberette til de
offentlige myndigheder - eksempelvis refusionsanmodninger vedr. sygdom/barsel.

ØS LDV: Økonomistyrelsens lokale datavarehus, indeholdende data fra Navision stat og SLS.

1.6.1 SLS problematikken

Et personalesystem skal understøtte de personaleadministrative beslutningsprocesser, give indsigt i fore-
tagne beslutninger og give relevante informationer om ansatte og grupper af ansatte. Et lønsystem er
nødvendigt i relation til implementering af en række af de personaleadministrative beslutninger, idet det
skal sikre, at lønnen udbetales til den ansatte og at den dertil relaterede lønudgift konteres i regnskabs-
systemet.

Det følger heraf, at der skal være et samspil mellem et personalesystems oplysninger om en ansat og
lønsystemets oplysninger, hvis det skal være muligt at følge op på effektueringen af de personaleadmini-
strative beslutninger i lønsystemet, og hvis det skal være muligt at følge op på de afledte omkostninger
af de personaleadministrative dispositioner. Endvidere vil en fortsat digitalisering af de personaleadmini-
strative beslutninger forudsætte en ”system-til-system” kommunikation fra personalesystemet til lønsy-
stemet, så de personaleadministrative beslutninger umiddelbart kan effektueres i lønsystemet uden ma-
nuelle procedurer.

Lønsystemets fokusering på udbetaling af løn og kontering af lønudgift og omkostninger betyder, at de
foretagne registreringer ikke kan forudsættes at afspejle de oplysninger, der er nødvendige for at under-
støtte de personaleadministrative beslutninger. Der vil med andre ord være tale om en begrænset under-
støttelse af de personaleadministrative beslutninger.

To forhold gør, at det ikke er farbart at anvende lønsystemets oplysninger som de bærende informationer
i et personalesystem:

1. Oplysninger i lønsystemet dannes først efter en personaleadministrativ beslutning er taget
2. Lønsystemets begrebsapparat indeholder ikke alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne

træffe personaleadministrative beslutninger

Blandt de eksisterende leverandører af personalesystemer til statslige institutioner ses ingen, der målret-
tet har arbejdet med løsninger på disse 2 forhold. Tværtimod ses en entydig læggen sig op ad lønsyste-
mets begrebsapparat og ingen selvstændig tiltag til et personaleadministrativt begrebsapparat.

På den ene side er det vanskeligt at se, at disse systemer uden videre kan understøtte alle AU’s fremtidi-
ge ønsker om digitalisering af de personaleadministrative beslutninger, og i særdeleshed understøttelse
af automatiseringen af samspillet mellem personalesystem og SLS. På den anden side ønsker AU frem-
over at anvende standardsystemer, dvs. eksternt udbudte systemer uden væsentlige tilpasninger.

Dette er SLS-problematikken.
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1.7 Digitalisering - en kvalitativ og kvantitativ gevinst

Digitalisering er computerbaseret behandling af data.

Der skal skelnes mellem fuldt digitaliserede processer og processer, der er delvist digitaliserede. En fuldt
digitaliseret proces er, når en proces kan gennemføres ved direkte videreførelse af data i eller mellem
systemer. Nye data og ændringer af værende data må dog forudsættes at tilgå systemet eksternt. Det
kan være ved overførsel fra andre systemer eller ved manuel indtastning.

Gevinst ved digitalisering

Projekt 3 lægger jf. business case formuleret i Projektinitieringsdokument vægt på at opnå følgende kva-
litative og kvantitative fordele:

 Driftsudgifter
o I dag anvendes forskellige systemer på de forskellige hovedområder.
o Afhængig af det valgte fælles systemkompleks og den fremtidige IT-infrastruktur på AU,

kan der være besparelsesmuligheder indenfor bl.a. licensbetalinger, fejlretning og videre-
udvikling, serverkapacitet og driftsudgifter.

 Vedligeholdelse af data
o I dag fødes og vedligeholdes de samme data flere forskellige steder.
o Fremover fødes og vedligeholdes data ét sted, hvilket højner både effektivitet og kvalite-

ten i sagsbehandlingen.

 Frigørelse af ressourcer
o I dag anvendes forskellige processer både manuelt og digitalt på de forskellige hovedom-

råder på AU.
o Fremover vil processerne være optimeret, ensrettet og digitalt understøttede, hvilket be-

tyder at ressourcer vil frigives til mere værdiskabende opgaver.

 Fastholdelse af viden
o I dag er hvert hovedområde afhængig af den viden egne medarbejdere har om det per-

sonaleadministrative system.
o Fremover vil der være større ”kritisk masse” idet flere medarbejdere på tværs i organisa-

tionen vil have kendskab til brugen af samme system, hvilket gør AU mindre sårbar i en
tid med knappe vidensressourcer.

 Uddannelse af brugerne
o I dag skal nye og eksisterende brugere på hvert hovedområde oplæres og videreuddan-

nes i både forskellige systemer og forskellige processer.
o Fremover vil der kunne udarbejdes fælles uddannelsesplaner, fælles kurser osv.

1.8 Snitflade til andre projekter under forandringsprojektet

Projekt 3 under HR-sporet ”Digitalisering af det personaleadministrative område” har snitflader til flere
spor og projekter under forandringsprojektet. Der er derfor foregået en grundig indsamling af input, for
at få beskrevet rammevilkår og behov i organisationen.

1.8.1 Input fra HR-sporet projekt 1 og 2

HR-sporets projekt 1 og 2 har givet input vedrørende ønsker til digitalisering af det personaleadministra-
tive område. En del input har fokus på områder eller processer hvor der savnes en digital understøttelse,
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mens andre input er opfordringer til at evaluere specifikke systemer. Projektgruppen har medtaget input
fra de to projekter i projektgruppens videre arbejde - både i system evaluering og i behovsafdæknings-
undersøgelsen. En detaljeret beskrivelse af input fra HR-sporets projekt 1 og 2 samt efterfølgende action
fra projektgruppen ses i bilag 10.

1.8.2 Input fra IT-sporet

IT-sporet har påpeget at et systemvalg indenfor det personaleadministrative område skal ske i lyset af en
række systemvalg i tilgrænsende områder. Blandt de mest centrale er Navision Stat, SLS og en digital
personalesag. IT-sporet forventer, at de eksisterende systemer på AU i en overgangsperiode fortsat vil
løse en række personale administrative opgaver – evt. gradvist dekomponeret og overført til andre sy-
stemer. I forbindelse med PØS - anvendt på 8000C - oplyses, at der ikke foreligger nogen teknisk doku-
mentation, hvilket betyder at teknisk viden om systemet alene ligger hos få centrale nøglepersoner i IT.
Dette vurderes at være skrøbeligt og risikabelt, idet fejlretning, support og udvikling af systemet bliver
yderst vanskeligt, såfremt de få nøglepersoner forlader AU.

IT sporet involveres, udover deres formelle input, også direkte i projektgruppens arbejde. Dette er sket
ved, at forretningskonsulent, Torben Feldsgaard er udpeget som projektgruppens kontaktperson og har
deltaget i relevante workshops. En detaljeret beskrivelse af input fra IT-sporet ses i bilag 11.

1.8.3 Input fra Økonomi-sporet

Samspillet eller afhængigheden mellem tiltag i henholdsvis Økonomisporet og HR-sporet knytter sig pri-
mært til følgende 2 forhold

1. Kontering af lønudgiften i regnskabssystemet
2. Budgettering af lønudgifter

Det er derfor vigtigt, at der sker en koordinering i relation til disse 2, således at de for det første ikke
tabes mellem 2 stole og for det andet at beslutninger i den ene sammenhæng ikke lægger unødige be-
grænsninger i den anden sammenhæng. Udover de nævnte to forhold er hensættelse af feriepenge et
område, det vil være nødvendigt at forholde sig til. Relationerne skal tilpasses ved implementering af
NavisionStat 5.1 En detaljeret beskrivelse af input fra Økonomisporet ses i bilag 12.

1.9 Læsevejledning

Rapporten består af 4 delnotater, som behandler de resultatmål, der er opstillet i projektinitierings-
dokumentet, der er udarbejdet på baggrund af den HR-sporbeskrivelse, som styregruppen godkendte den
8. oktober 2008.

I de 4 delnotater indgår løbende projektgruppens konklusioner og indstillinger. For at styregruppen/ le-
delsesgruppen hurtigt kan danne sig et overblik over, hvilke beslutninger der skal træffes, indledes rap-
porten med et afsnit med projektgruppens samlede indstillinger, foreslåede implementeringsplan samt et
afsnit vedrørende ressourcer/økonomi. Herudover anbefales afsnit 6.2.3 side 37-42 som essentiel for
læserens forståelse af projektgruppens indstillinger.
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2. Indstillinger

I de følgende afsnit ses projektgruppens samlede indstillinger, foreslåede implementeringsplan samt
estimerede ressourcer/økonomi.

2.1 Projektgruppens indstillinger

Projektgruppen anbefaler en såkaldte ”Patchwork-model” til opbygning af en digital understøttelse på det
personaleadministrative område på AU. Konsekvensen heraf er, at AU dels vil være i stand til at udvælge
de mest optimale systemer til understøttelse af de enkelte personaleadministrative processer, og dels har
mulighed for at foretage en fleksibel implementering og ibrugtagning af de valgte systemer.

I nedenstående model markerer den grønne farve de processer, hvor projektgruppen vurderer at en digi-
talisering vil tilfører AU mest værdi.

Rekruttering:

Projektgruppen indstiller, at rekrutteringsprocessen understøttes ved implementering af PeopleXS på hele
AU. I første omgang er et pilotprojekt startet på NAT pr. 1. september 2009. Erfaringer og standardblan-
ketter udarbejdet under pilotprojektet overføres til de øvrige hovedområder. En implementering på hele
AU forventes at være gennemført Q1 2010.

Håndtering af stamdata:

Økonomistyrelsen har pt. ikke medtaget et personaleadministrativt system i deres strategi og budget, og
forventes derfor ikke at udbyde et personaleadministrativt system inden for den kommende 5 års perio-
de. Tidsperspektiv og usikkerhed i forhold til Økonomistyrelsen samt enkelte hovedområders mangel på
digital understøttelse betyder, at projektgruppen anbefaler, at AU ikke afventer et personaleadministra-
tivt system fra Økonomistyrelsen. De afdækkede risici og omkostninger ved PØS betyder at det anbefales
ikke at anvende PØS som et overgangssystem på de fire nye hovedområder.
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I stedet indstiller projektgruppen, at AU som personaleadministrativt system anvender et standardsystem
med en SLS integration og i videst muligt omfang uden specielle AU tilpasninger. Oracle HR er projekt-
gruppens primære valg både ift. funktionalitet og SLS-problematikken. Forretningsmæssigt skal et stan-
dardsystem understøtte beslutninger, der er fremkommet i HR sporets projekt 1 og 2.

I forhold til en forventet udbudsrunde og efterfølgende implementering - og i særdeleshed i forhold til
SLS-problematikken skal følgende afklares:

1. Udarbejdelse af kravspecifikation, hvor de nødvendige opgaver, der skal kunne løses. Opdelt i
”need-to-have” og ”nice-to-have”.

2. AU’s kravspecifikation sammenholdes med systemleverandørs løsning, med det formål at
vælge system samt foretage en vurdering af hvilke opgaver, der kan løses med det valgte sy-
stem, og hvilke opgaver der kræver en løsning udenfor systemet.

3. Afklaring af hvilke processer/forretningsgange, der skal ændres eller afvikles som følge af an-
vendelse af det valgte standardsystem - samt en forventningsafstemning af fremtidige opga-
ver/funktionalitet.

4. Afklaring af udfasning henholdsvis arvtager til PØS funktionalitet, der normalt ikke er inde-
holdt i et HR system fx lønsumsbudgettering og -fordeling, feriefond og feriepenge.

Projektgruppen indstiller at implementeringen af standardsystemet påbegyndes medio 2010 - efter endt
udbudsrunde - med udvalgte hovedområder som pilotforløb.

Projektgruppen indstiller, at et centralt finansierede implementeringsteam stilles til rådighed for forbere-
delse og gennemførelse af implementering på hele AU. Sideløbende med implementeringen skal fastlæg-
ges fælles standardiserede processer på det personaleadministrative område, samt klarlæggelse af opga-
vefordelingen centralt vs. decentralt.

Det er endnu uafklaret om AU skal i udbud, men det må forventes. I så fald påbegyndes udbudsproces-
sen umiddelbart efter beslutning om anskaffelse af system - forventeligt ultimo 2009. Implementering på
alle hovedområder forventes at være afsluttet ultimo 2011.

I forhold til PØS funktionaliteten lønsumsbudgettering og -fordeling er det nødvendigt at finde systemun-
derstøttende arvtagere. Projektgruppen ser løsningsmuligheder i følgende:

 Teknisk opdatering af NavisionStat (medio 2010) herunder samspil med SLS

 Ændrede principper og processer - medtages i den kommende økonomimodel

 Udvikling af selvstændigt AU modul til NavisionStat eller det kommende personaleadministrative
standardsystemet

As-is

To-be

Q3 2011

DJF

Medarb. DB

ØSLDV

DMU

TUT

Captia

ASB

UPS

DPU

UPS

8000C

PØS

Standardsystem
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Implementeringsmæssigt vil det være en fordel at have fokus på samspillet med NavisionStat, hvor Øko-
nomisporet oplyser følgende deadlines:
Q3 2010 Teknisk opdatering til NS 5.1 (evt. med ARS supplement)
Q2 2011 Afklaring af principper for Økonomimodellen

Klassisk HR:
Da de fleste standardsystemer - herunder Oracle HR og ScanPas i et vist omfang understøtter af de klas-
siske HR processer, er det projektgruppens anbefaling at AU til en start anvender denne funktionalitet.
Når HR processerne er velindarbejdet på AU, kan der foretages en vurdering af om understøttelsen skal
udvides. Projektgruppen påpeger, at processer og snitflader udestår at blive fastlagt og ikke mindst do-
kumenteret på tværs af AU.

IDM:
Projektgruppen indstiller, at AU anvender et IDM/Integrationsplatform til at skabe integreret sammen-
hæng mellem data, der anvendes på tværs af både eksisterende og fremtidige personaleadministrative
systemer samt øvrige relevante systemer på AU. En integrationsplatform bør implementeres hurtigst
muligt, for således at undgå oprettelse og vedligeholdelse af data i flere forskellige eksisterende syste-
mer. På længere sigt vil en integrationsplatform i forening med ovenstående indstillinger medvirke til at
en digital understøttelse tilfører mest mulig værdi på det personaleadministrative område.

Identificerede projekter:
Projektgruppen har undervejs i projektet identificeret en række projekter, der tilsammen skal føre AU
gennem en modningsproces. Projektgruppen indstiller, at der igangsættes en række projekter til udar-
bejdelse af beslutningsoplæg vedrørende følgende:

 Refusion

 Klassisk HR

 Personalesagens samspil med det personaleadministrative system

 Ledelsesinformation og rapporter

 Systemunderstøttelse af lønforhandling

 Analyse af standardsystemer i forhold til AU’s kravspecifikation

 Fælles processer og forretningsgange på det personaleadministrative område

 Udfasning og arvtager af PØS funktionalitet

Modningsprocessen vil sammen med øget digital understøttelse medvirke til, at AU vil leve op til strategi-
en om etablering af en sammenhængende, professionel og effektiv personaleadministration og HR-
organisation.

2.2 Økonomi

Den viden projektgruppen er i besiddelse af omkring tilrettelæggelse af HR-processerne på AU i fremtiden
og om antallet af brugere, gør det ikke muligt at lave et egentligt økonomisk overslag over anskaffelse,
implementering og drift af systemerne. Nedenstående økonomisk oversigt er estimater baseret på ud-
valgte leverandørs prismodeller, og skal betragtes som vejledende.

System Leverandør Årlig licens Engangs omkost-
ning

Betingelser

Rekruttering PeopleXS Kr. 376.000 Kr. 45.000 80 ”full users” licenser

Ubegrænsede ”light
user”

Basis support

Fælles implementering
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for hele AU

Leje-model:

Kr. 0,7 - 1,2 mio. Kr. 2-500.000

Klassisk HR MindKey

eller

ET-Web

Købe-model:

Kr. 300.000 Kr. 1,8 mio.

8.000 medarbejdere

Excl. evt. Hosting, data
konvertering

Standardsystem
fx Oracle HR

22% af éngangs-
omkostningerne

Kr. 3-5 mio.

+ SLS2 forum:

Kr. 260.000

+ impl:

Kr. ½-1 mio. kr.

8.000 medarbejdere

Excl. Data konvertering.,
integration til øvrige
systemer og special rap-
porter

Nedenstående er estimerede ressourcetræk for de anbefalede projekter (målt i årsværk):

Projekter 2009 2010 2011

Refusioner 9 pers. á 1 mdr.

Klassisk HR 9 pers. á 1 mdr. 9 pers. á 2 mdr.

Ledelsesinformation og rapporter 9 pers. á 1 mdr.

Systemunderstøttelse af lederrollen 9 pers. á 1 mdr. 9 pers. á 1 mdr.

Systemunderstøttelse af lønforhandling 9 pers. á 1 mdr. 9 pers. á 1 mdr.

Personalesagens samspil med personalesy-
stem

9 pers. á 1 mdr. 9 pers. á 1 mdr.

Analyse af standardsystemer i forhold til
AU’s kravspecifikation

9 pers. á 1½ mdr. 4 pers. á 1½ mdr.

Fælles processer og forretningsgange på det
personaleadministrative område

10 pers. á 3 mdr.

Udfasning og arvtager til PØS funktionalitet 3 per. á 1 mdr. 5 pers. á 2 mdr. 3 per. á 1 mdr.

Udbudsarbejde 3 per. á 1 mdr.

Der kan desuden blive tale om anvendelse af ekstern konsulentbistand, såfremt det ikke er muligt at
finde tilstrækkelig interne ressourcer til at drive projekterne.
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2.3 Implementeringsplan

I nedenstående oversigt ses en oversigt over det forventede implementeringsforløb:
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3. Delnotat 1: Kortlægning af personaleadministrative systemer

I det følgende er kortlagt og evalueret de forskellige personaleadministrative systemer, der i dag allerede
anvendes på AU. Desuden evalueres udvalgte systemer fra eksterne leverandører. Flere af disse syste-
mer anvendes af andre danske universiteter. Projektgruppen har derfor inkluderet en status og evalue-
ring fra disse universiteter.

3.1 Eksisterende personaleadministrative systemer på AU

Projektgruppen har primært indsamlet viden om de eksisterende personaleadministrative systemer på AU
ved interview med HR og personaleadministrative medarbejdere på alle 9 hovedområder. Desuden har
projektgruppen afstemt funktionalitetsbeskrivelser med enten superbrugere af systemerne eller IT an-
svarlige. Det skal desuden tilføjes, at det daglige arbejde for projektgruppens deltagere omfatter både
udvikling, brug og vedligeholdelse af flere af systemerne.

Systembeskrivelserne er ikke udtømmende, men projektgruppen anser den for tilstrækkelig til at give et
indtryk af hvilke systemer, der er egnede for AU. Systembeskrivelser og krydsskema findes i bilag 2.

Det er AU’s ambition, at det personaleadministrative system fremover dels består af standardsystemer
og dels består af så få systemer som muligt på tværs af AU. Egenudviklede systemer medtages i evalue-
ringen som mulige overgangssystemer.

Standardsystemer - dvs. eksternt udviklede systemer udgør en økonomisk fordel i forhold til drift og
vedligeholdelse. Egenudviklede systemer har oftest en fordel i forhold til understøttelse af behov, der er
specielle for universitetsverden. Eksternt udviklede systemer, hvortil der er tilknyttet et universitært
samarbejdsforum, vil have begge fordele - såfremt der er tale om velfungerende samarbejdsfora.

Egen udvikling Økonomistyrelsen Ekstern udvikling Ekstern med samar-
bejdsmodel

PØS ØSLDV ScanJour (Captia og G-
version)

UPS

DJF medarb. Database BIWeb ARS

FUA PURE

TUT

3.1.1 Procesunderstøttelse

De personaleadministrative processer kan inddeles i 4 hovedkategorier:

 Ansættelse mv.
Omfatter selve ansættelsen og ændringer deri for de forskellige personalekategorier på AU. Hertil
kommer håndtering af lønforhandling, overtidsarbejde, orlov etc.

 Fravær
Omfatter håndtering af ferie, sygdom, barsel samt omsorgsdage og seniordage. Hertil kommer
AMU-uddannelse og vagtplanlægning.

 HR
Omfatter kompetencestyring, personaleudvikling, kursusadministration, APV samt håndtering af
MUS/GRUS samtaler.
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 Rekruttering
Omfatter hele processen fra opslag af stilling, modtagelse af ansøgninger, håndtering af bedøm-
melsesudvalg samt udvælgelse af ansøger.

Nedenstående tabel viser, hvorledes de eksisterende personaleadministrative systemer på AU fordeler sig
i understøttelsen af de 4 hovedkategorier.

Ansættelse mv. Fravær HR Rekruttering

UPS UPS

ARS ARS

ØSLDV ØSLDV

PØS PØS

DJF medarb. database

BIWeb

TUT

Captia/ScanJour

Det skal bemærkes at de enkelte systemer ikke nødvendigvis dækker alle delprocesser indenfor en kate-
gori. Eksempelvis understøtter ARS primært processer i forbindelse med fravær, og i mindre omfang pro-
cesser indenfor ansættelse.

PURE er ikke medtaget i ovenstående tabel, da PURE’s primære formål er præsentation af igangværende
forskning og forskningsresultater. Den enkelte videnskabelige medarbejder kan i PURE lave en personlig
hjemmeside, beskrive kompetencer og generere et CV. Der er således tale om digital understøttelse af en
meget afgrænset proces indenfor HR.

For FUA - der er et system udviklet til administration af Ph.d. studerende, herunder indskrivning - vil en
gennemgribende videreudvikling af den nuværende funktionalitet være påkrævet, såfremt FUA skal un-
derstøtte rekrutteringsproces på AU i et bredere perspektiv.

At et system understøtter forskellige personaleadministrative processer er ikke ensbetydende med, at de
enkelte hovedområder anvender denne funktionalitet.

3.1.2 Digitaliseringsgraden på AU

Et af formålene med projektgruppens interviews med HR og personaleadministrative medarbejdere på
alle 9 hovedområder har været at danne et billede af digitaliseringsgraden på AU.

En opsummering af resultatet viser at:

 Fraværsadministration, personaleforvaltning og rapportering er de områder, hvor alle hovedom-
råder har størst digital understøttelse - om end hovedområderne anvender forskellige systemer.

 Rekruttering har ingen digital understøttelse.

 Klassisk HR (kompetenceudvikling, kursusadministration etc.) har ingen digital understøttelse.

 Generelt manglende integration mellem de anvendte systemer, hvilket betyder at data oprettes
og vedligeholdes flere steder.

 Nuværende systemer har generelt lav brugervenlighed.

 Flere hovedområder har mulighed for digital understøttelse, men har - primært af ressourcemæs-
sige årsager - valgt ikke at udnytte mulighederne fuldt ud.

 Hovedområderne grupperer sig groft set i 3 grupper:
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1. De ”gamle” hovedområder på 8000C, der primært anvender det internt udviklede PØS.

2. ASB og DPU, der primært anvender UPS

3. DJF og DMU, der primært anvender ARS samt internt udviklede systemer (DJF medarbejder
database, henholdsvis BIWeb og TUT fra DMU)

Nedenstående skema viser overordnet set digitaliseringsgraden på hovedområderne:

8000C ASB DPU DJF DMU

Fraværs ad-
ministration

Helt eller delvist
understøttet i
PØS Fravær

Selvbetjening:
Muligt i PØS -
anvendes dog i
meget beskedent
omfang

Refusion:
Manuelt

Barsel varetages
af PUK Sygdom
enten PUK eller
HO

Virk.dk:
Anvendes ikke
systematisk

Helt eller delvist
understøttet i
UPS

Selvbetjening:
anvendes ikke

Refusion:
Manuelt

Virk.dk:
Anvendes

Helt eller delvist
understøttet i
UPS

Selvbetjening:
anvendes ikke

Refusion:
Manuelt

Virk.dk:
Anvendes

Helt eller delvist
understøttet i
ARS

Selvbetjening:
anvendes ved
tidsregistrering

Refusion:
Manuelt

Virk.dk:
Anvendes

Helt eller delvist
understøttet i
ARS .

Selvbetjening:
anvendes ved
tidsregistrering

Refusion:
Manuelt

Virk.dk:
Anvendes

Personale
forvaltning

PØS

Lønforhandling:
PØS-forhandling

Personalesag:
forventes digital
medio 2009
(ScanJour)

UPS(delvist
anvendt), SLS

Personalesag:
ikke digitalt
understøttet

UPS (delvist
anvendt), ØSLDV

Lønfohandling:
ikke digitalt
understøttet

Personalesag:
ScanJour G-ver.

Medarbejder DB,
ØSLDV

Lønforhandling:
delvist understøt-
tet i ISO-
LA/ØSLDV

Personalesag:
Captia

TUT, BIWeb

Lønforhandling:
understøttes via
BIWeb.

Personalesag:
Captia

Klassisk HR Ingen digital
understøttelse.

Ingen digital
understøttelse.

Ingen digital
understøttelse.

Ingen digital
understøttelse.

Ingen digital un-
derstøttelse.

Rekruttering Ingen digital
understøttelse
udover Outlook
og Word.

Ansøgere regi-
streres i PAS.

Ingen digital
understøttelse
udover Outlook
og Word.

Ingen digital
understøttelse
udover Outlook
og Word.

Ingen digital
understøttelse
udover Outlook
og Word.

Den ansatte regi-
streres i Captia.

Ingen digital un-
derstøttelse ud-
over Outlook og
Word.

Den ansatte regi-
streres i Captia.

Rapportering PØS, PURE ØSLDV, PURE ØSLDV, PURE DJF medarbejder
database

ØSLDV, ARS,
PURE

BIWeb

ØSLDV, ARS,
PURE
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3.1.3 Systemintegration på AU

Én af forudsætningerne for en effektiv digital understøttelse af de personaleadministrative processer er,
at systemerne er integreret, hvilket betyder at data fødes og vedligeholdes ét sted og samtidig kan an-
vendes i flere forskellige systemer. I bilag 6 ses en oversigt over systemintegrationerne udarbejdet af de
enkelte hovedområder (hovedområderne på 8000C under ét).
Følgende er karakteristisk:

 En del processer foregår manuelt

 Manglende integration mellem eksisterende systemer

 Data oprettes og vedligeholdes flere steder

3.1.4 Sammenfatning og konklusion

Sammenfattes ovenstående betragtninger med systembeskrivelserne (bilag 2) og systemevalueringerne
(bilag 3-5) ses følgende:

Evaluering som

personaleadministrativt system

Eksisterende

systemer

Anbefales Anbefales ikke Bemærkning

PØS X Anbefales på kort sigt1

UPS X

ARS X Velegnet til styring af aktivite-
ter, mål og ressourceanven-
delse

DJF medarb.
Database

X

TUT X

PURE X Velegnet til præsentation af
forskningsresultater m.m.

FUA X Velegnet til Ph.d. rekruttering
og forløb

BiWeb X Velegnet analyseværktøj til
lønanalyse, lønforhandling
m.m.

1I afsnit 6.2 vurderes PØS egnet som overgangssystem for 8000C, men ikke for de nye hovedområder

Da anvendelse af standardsystemer er en væsentlig præmis ved valg af fremtidig personaleadministra-
tivt system på AU, vil egenudviklede systemer kunne komme i betragtning som evt. overgangssystemer.
PØS vurderes funktionalitetsmæssigt egnet som et evt. overgangssystem.

De øvrige standardsystemer, der pt. anvendes på AU (ARS, PURE, FUA og BiWeb) vurderes velegnet til
andre formål - blot ikke som et decideret personaleadministrativt system.
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Projektgruppen har valgt, at følgende eksisterende systemer på AU indgår i projektgruppens videre over-
vejelser omkring anskaffelse af personalesystem:

 PØS (kort sigt - som overgangssystem)

 UPS

3.2 Personaleadministrative systemer fra eksterne leverandører

Én af projektgruppens kilder til at finde udbydere af personalesystemer, har været en rapport fra Herbert
Nathan & Co.: "HR-systemer i Danmark - den uvildige evaluering af det danske marked for HR-
systemer", 2008. Rapporten omhandler de fleste af de systemer, som er på markedet i Danmark, og den
beskriver systemerne bl.a. i forhold til funktionalitet, markedsandele og antal medarbejdere, det kan
håndtere.

Fra rapporten har projektgruppen valgt de systemer til nærmere undersøgelse, som iflg. beskrivelserne
ville kunne løfte opgaven for en organisation af AU's størrelse. Listen blev siden suppleret med andre
allround personaleadministrative systemer såvel som systemer dedikeret til understøttelse af rekrutte-
ringsprocessen.

Projektgruppen har fået viden om systemerne dels ved at besøge kunder, som anvender systemet, og
dels ved en 2 timers forevisning af den enkelte leverandør. Udleveret skriftligt materiale samt materiale
på internettet er også benyttet. Den indsamlede viden er konkretiseret og samlet i en kort beskrivelse af
hvert system, afsluttet med en samlet vurdering af dets egnethed. Beskrivelser og krydsskema findes i
bilag 2. Beskrivelserne er suppleret med et ratingskema og et afkrydsningsskema, som giver overblik
over funktionalitet og en mulighed for sammenligning. Projektgruppens vurderinger er suppleret med
uddrag af Herbert Nathan & Co's vurderinger af de samme systemer. Evalueringsskema findes i bilag 3-5.

Beskrivelsen af systemerne er slet ikke udtømmende, men projektgruppen anser den for tilstrækkelig til
at give et indtryk af hvilke systemer, der er egnede for AU.

3.2.1 Procesunderstøttelse

Systemerne kan inddeles i 4 hovedgrupper:

De traditionelle skærmbilledorienterede systemer, som har været på markedet i nogle år. De er admini-
strativt orienterede med hovedvægten lagt på registrering af stamoplysninger om medarbejderne samt
deres ansættelsesforhold. Systemerne kan indeholde en vis funktionalitet i forhold til MUS/GRUS og kom-
petenceregistrering. Disse systemer er egnede i en organisation, hvor hovedvægten lægges på forvalt-
ning, regelunderstøttelse og administration.

De nyere systemer med webgrænseflade og et mere moderne udtryk, hvor hovedvægten er lagt på stra-
tegisk HR som talentudvikling, lederunderstøttelse og en vis grad af selvbetjening. Der er dog i de fleste
systemer også fuldt dækkende funktionalitet til registrering af medarbejderne og administration af an-
sættelsesforhold. Disse systemer er især egnede i organisationer, som har fokus på medarbejder- og
lederudvikling med evaluering og resultatmål frem for administration.

Den tredje gruppe er systemer, som kun understøtter rekrutteringsprocessen.

Den fjerde gruppe er hybriderne. Det vil sige, at de kan understøtte hele "paletten" af processer. Nogle af
systemerne har været på markedet i flere år, og de er blandt de allerstørste.

I oplistningen er medtaget de interne systemer, som har funktionalitet nok til at kunne understøtte re-
krutterings- og/eller HR-processerne.

Administration Strategisk HR Rekruttering Hybrid

Lessor ET-Web PeopleXS KMD Opus
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MS Dynamics Nav Mindkey Easy Cruit Oracle HR

PØS EPOS2 EPOS SAP

Scanpas2

UPS

1 ScanPas alene ses som et traditionelt administrationssystem, mens en integration til EPOS (fra samme
leverandør) vil betyde at systemet samlet set vil opfattes som en hybrid.

2 Projektgruppen har ikke fået demonstreret den klassiske HR funktionalitet

3.2.2 Integration til andre systemer

Muligheden for et digitaliseret fuldt overblik over en medarbejders ansættelsesvilkår forudsætter, at HR-
systemet er integreret til andre systemer som f.eks. lønsystem og ESDH.

Flere af systemerne åbner mulighed for at oploade og tilknytte dokumenter i flere sammenhænge. Fælles
for systemerne er, at dokumenterne gemmes i systemets egen database, og ingen af systemerne har
integration til journalsystemet Captia, som anvendes på AU.

Flere af de undersøgte systemer er integreret til eget lønsystem, eller har mulighed for integration til
flere lønsystemer. 5 systemer har integrationsløsning til Statens Lønsystem SLS:

 MS Dynamics Nav

 Oracle HR

 PØS

 Scanpas

 UPS

Det anses ikke for relevant at anskaffe et HR-system, som ikke er, eller vanskeligt kan integreres til SLS.
Den særlige problematik omkring integration til SLS er behandlet i afsnit 1.6.1.

3.2.3 Økonomi

De fleste leverandørers licensbetingelser er sammensat af 2 elementer:

 omfanget af ønsket funktionalitet

 antallet af brugere

Leverandørerne ønsker ikke at opgive licensbeløb, før de får mere at vide om disse 2 parametre.

Herbert Nathan & Co. anslår i sin rapport en licenspris på 2-4 mio. kr. for en virksomhed på 10.000 med-
arbejdere. Implementeringsomkostningerne afhænger af i hvor høj grad, der skal bruges ekstern konsu-
lentbistand og i hvilken takt implementeringen skal foregå.

Flere af systemerne er bundet til én enkelt leverandør, som både står for softwareleverance og for im-
plementeringsbistand.

Nogle systemer er meget omkostningstunge i forbindelse med implementeringen - eksempelvis SAP, der
ud fra en økonomisk betragtning kun anses som aktuelt såfremt man implementerer bredere end alene
understøttelse af HR og personaleadministration.

2 Udvikles pt af KU og AAU
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Driftsomkostningerne afhænger af om der bag systemet ligger en kendt eller en ikke kendt teknologi.
Teknologisk bygger systemerne på 3 hovedgrupper af platforme: Microsoft, Oracle og SAP. Heraf er Mi-
crosoft og Oracle kendte teknologier på AU.

Den viden projektgruppen er i besiddelse af omkring tilrettelæggelse af HR-processerne på AU i fremtiden
og om antallet af brugere, gør det ikke muligt at lave et egentligt økonomisk overslag over anskaffelse,
implementering og drift af systemerne.

Den økonomiske byrde ved drift og videreudvikling et system, kan evt. minimeres ved at indgå i fælles-
skaber med andre, som f.eks. i UPS-samarbejdet eller i SLS-samarbejdet.

3.2.4 Samarbejdsmodeller

En kreds af danske universiteter har lavet et formaliseret samarbejde om udvikling af et personaleadmi-
nistrativt system med integration til SLS. Universiteternes Personale System (UPS) bygger på en del-
mængde af Oracle HR. Samarbejdet startede i 2004 imellem DPU, RUC og ASB, og det er siden udvidet
med DTU og SDU. Samarbejdet er formaliseret i en organisation UNI-IT, hvori STADS samarbejdet også
ligger. KU og AU står pt. uden for det samarbejde.

UNI-IT sekretariatet varetager systemopgaver som leverandørstyring, koordinering af ønsker til videre-
udvikling og indarbejder nye overenskomstregler.

Fordelen ved samarbejdet er, at byrderne er fordelt på flere "skuldre", og det er imellem universiteter.
Ulemperne er, at skal opnås konsensus om, hvordan systemet skal udvikle sig og i hvilken takt, og at det
derfor kan mangle dynamik ved ændringer i strategien på personaleområdet.

Et andet og mindre formaliseret samarbejde forgår imellem Logica som leverandør og flere ministerier,
deriblandt Udenrigsministeriet. Samarbejdet går ud på at integrere Oracle HR og SLS, og det griber såle-
des ikke ind i videreudvikling og tilpasning af selve HR-systemet, og bliver dermed mindre rigidt.

Et tredje og helt uformelt samarbejde findes mellem KU og AAU, der anvender ScanPas.

3.2.5 Sammenfatning og konklusion

Sammenfattes ovenstående betragtninger med systembeskrivelserne (bilag 2) og systemevalueringerne
(bilag 3-5) ses følgende:

System Funktions-
område

Fordele
Ulemper

SAP Personale-
administrativt
system

God dækning af funktionalitet Optimal udnyttelse af SAP konflikter
med AU’s valg af øvrige systemer (SLS
og Navision)

Ingen integration til SLS

Dyr og langvarig implementering

ScanPas
(Oracle ba-
seret)

Personale-
administrativt
system

God dækning af funktionalitet

Anvendes af andre universiteter
(KU og AAU)

Uhensigtsmæssig integration til SLS

UPS

(Bygger på
Oracle plat-
form)

Personale-
administrativt
system

Anvendes af andre universiteter

Flere til at dele udviklingsom-
kostningerne

Delvist dækkende funktionalitet

Uhensigtsmæssig integration til SLS

Fastlåst i tungt samarbejdsforum og
pakkeløsning
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Oracle HR
med SLS
integration

Personale-
administrativt
system

God dækning af funktionalitet

Delvist fleksibelt/konfigurerbar
samspil mellem SLS og den per-
sonaleadm. del

SLS samarbejdsforum (statslig),
der virker mere fleksibelt end
UPS forum

Usikkert i hvor høj grad det fleksi-
belt/konfigurerbar samspil mellem SLS
og den personaleadm. del dækker alle
AU’s ønsker

Oracle HR
uden med-
født SLS
integration

Personale-
administrativt
system

God dækning af funktionalitet

Ikke låst af samarbejde

Ingen medfødt integration til SLS

Alle udviklingsomkostninger bæres af
AU alene

Lessor Personale-
administrativt
system

Delvist dækkende funktionalitet

Uhensigtsmæssig integration til SLS

MS Dyna-
mics Nav

Personale-
administrativt
system

Delvist dækkende funktionalitet

Uhensigtsmæssig integration til SLS

PØS Personale-
administrativt
system

God integration til SLS Delvist dækkende funktionalitet

Egenudvikling

Risici ift. IT-ressourcer og manglende
dokumentation

KMD Opus Personale-
administrativt
system

Integreret løn - konflikter med AU’s valg
af SLS

ET-Web Personale-
administrativt
system

God dækning af funktionalitet
indenfor klassisk HR

Delvist dækkende funktionalitet inden-
for personaleforvaltning

Ingen integration til SLS

Mindkey Personale-
administrativt
system

God dækning af funktionalitet
indenfor klassisk HR

Delvist dækkende funktionalitet inden-
for personaleforvaltning

Ingen integration til SLS

PeopleXS Rekrutterings-
system

God dækning af funktionalitet,
herunder håndtering af bedøm-
melsesudvalg og publikationer

EPOS Rekrutterings-
system

Begrænset funktionalitet ved bedøm-
melsesudvalg og opload af publikationer

Easy Cruit Rekrutterings-
system

Begrænset funktionalitet ved bedøm-
melsesudvalg og opload af publikationer

Projektgruppen kan anbefale at følgende systemer indgår i de videre overvejelser omkring anskaffelse af
personalesystem på AU, samt at der findes en løsning på integrationen til SLS:

 ET-Web

 Mindkey

 Oracle HR
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 ScanPas

 PeopleXS (rekruttering)

 PØS (på kort sigt)

Projektgruppen gør opmærksom på, at evalueringen af UPS (der bygger på Oracle) og Oracle HR afviger
en del fra hinanden, som følge af den information projektgruppen har modtaget fra de to parter (UNI-IT
og Logica). Årsagen til afvigelserne kan dels skyldes, at specialtilpasninger og udvikling i UPS regi har
medført afkobling eller begrænsning i den grundlæggende funktionalitet i Oracle, og dels en mulig fejlfor-
tolkning af leverandør informationen.

Afklaring af dette bør indgå i en nærmere analyse af en Oracle løsning.

3.3 Personaleadministrative systemers anvendelse og evaluering på andre universiteter

Som input til projektgruppens egen evaluering af de personaleadministrative systemer er foretaget en
undersøgelse af brugen blandt de øvrige danske universiteter. Projektgruppen har indsamlet denne viden
via besøg på de enkelte universiteter eller via telefoninterviews med de HR/personale-ansvarlige.

Generelt er gældende at de danske universiteter enten for få år tilbage eller netop nu er midt i en ud-
skiftning og implementering af systemer på det personaleadministrative område.

Nedenfor ses et sammendrag af universiteternes evalueringer af de valgte personaleadministrative sy-
stemer - ScanPas og UPS:

SCANPAS

Brugere: Københavns Universitet og Ålborg Universitet

Positiv: - God funktion omkring ferie med enkel og forståelig rapport

- Stabiliteten

- Enkle arbejdsprocesser

Negativ: - Svært for brugerne at finde ud af, hvor man trækker rapporter

- Der efterspørges adgang til flere informationer fx ansættelseshistorik
og overblik over bemanding if. ferie

- Tidligere har man fået historik fra lønbåndet. I dag laver man det selv.
Det er ikke optimalt.

- Ønsker mere decentralisering af forespørgselsadgangen

- Kunne ønske sig hurtigere respons fra leverandøren.

- Leverandøren har ikke været behjælpelig i forhold til rapportering

- Mangler formaliseret brugergruppe - både i forhold til leverandøren og
Økonomistyrelsen

- Det er ikke et rigtigt standartsystem - der er sket tilretning

- Økonomistyrelsen har fokus på SLS og Navision, hvilket betyder for-
ringet adgang til data fra andre systemer.

UPS
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Brugere: Syddansk Universitet, RUC og DTU

(DTU er pt. i gang med flytning fra ScanPas til UNIPAS = UPS)

Positiv: - Samarbejdet med Uni-IT er godt.

- Stor glæde af det i forhold til fraværsregistrering og alarmer.

Negativ: - Problem med ressource mangel på Uni-IT. Langt fra idé til handling,
når beslutninger skal gennem Uni-IT.

- Lønbåndsindlæsning er tungt og fejlbehæftet.

- Det er ikke holdbart at køre UPS på lang sigt.

- Teknologisk er UPS langt tilbage - det er Oracles gamle interface.

- UPS er ressourcetungt at anvende, hvis man vil bruge det bredere.
Det er dyrt ift. udbyttet.

- UPS bruger mange af de grunddata, der ligger i ØS. Man skal installe-
re Oracle Financials for at bruge HR-delen. (Disse ulemper har leve-
randøren ikke bekræftet)

De fulde beskrivelser kan ses i bilag 16.
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4. Delnotat 2: Status på udvikling af digitale personaleadministrative
systemer hos Økonomistyrelsen

I det følgende skitseres status og forventninger til Økonomistyrelsens udvikling af systemer til digital
understøttelse af det personaleadministrative område.

4.1 Vision for fremtidige personaleadministrative systemer

Det er ikke umiddelbart klart, hvilken strategi Økonomistyrelsen forfølger i relation til digitalisering af det
personaleadministrative område.

På den ene side kan konstateres, at der i relation til NavisionStat er implementeret dele, der i et vist om-
fang understøtter personaleadministrative opgaver.

På den anden side har Økonomistyrelsen i de seneste år udviklet en række webservices, der gør det mu-
ligt at overføre relevante data fra institutionernes egne personalesystemer m.m. til SLS. Anvendelsen af
de tilbudte webservices vil normalt stille krav om visse tilpasninger i de lokale systemer.

Økonomistyrelsen oplyser, at man inden for de seneste 1-2 år har igangsat et arbejde med at tilvejebrin-
ge centrale løsninger for en række af de grundlæggende personaleadministrative opgaver. Det drejer sig
om følgende fire systemløsninger:

• System til rekruttering i staten (e-Rekruttering):
Udbudsforretning er under gennemførelse. Løsningen forventes at være til rådighed i løbet af 1.
halvår af 2010. Systemet forventes ikke at kunne understøtte håndteringen af VIP-ansættelse og
bedømmelsesudvalg.

• System til tidsregistrering:
Kravstillelse til udbudsforretning under udarbejdelse - Løsning (under forudsætning af at projek-
tet gennemføres) vil formentlig kunne idriftsættes i slutningen af 2010, begyndelsen af 2011.

• Nyt system til indrapportering af data til SLS kaldet HR-Løn:
Målsætningen for systemløsningen er, at medarbejdere i statens HR-funktioner kan indrapportere
data til lønsystemet. Der stilles således ikke længere krav om specialviden om SLS m.m. for at
kunne kommunikere med SLS. Udbudsforretning vedrørende systemløsningen er under gennem-
førelse. Målsætningen er, at de første institutioner kan begynde at anvende elementer i den nye
facilitet i slutningen af 2010 / begyndelsen af 2011. Projektgruppen forventer, at Økonomistyrel-
sen dermed introducerer et begrebsapparat baseret på de personaleadministrative begreber frem
for lønmæssige begreber.

• Nyt system til registrering af tjenestemænds pensionsoptjening (NytPensab):
Kravstillelse til udbudsforretning under udarbejdelse. Systemløsningen forventes at kunne tages i
brug i løbet af 2011.

Med ovenstående tiltag - og i særdeleshed for HR-Løn - ses der i Økonomistyrelsen således en bevægelse
hen mod et personaleadministrativt systemkompleks, der ved en flersystemløsning successivt digitalise-
rer det personaleadministrative område, og som på sigt skal sikre en automatisering af kommunikationen
med lønsystemet uden at komplekset skal baseres på lønsystemets begrebsapparat.

Det kan i den forbindelse undre, at der her i initieringsfasen ikke ses konturen af en personaleadministra-
tiv stamkerne, som kunne forventes at være bindeleddet mellem de forskellige systemer, der indgår i
komplekset. Økonomistyrelsen har bekræftet dette paradoks og begrundet det i usikkerhed om mulighe-
derne i relation til udvikling af en sådan kerne. Økonomistyrelsen oplyser, at et personaleadministrativt
system pt. ikke indgår i Økonomistyrelsens strategi og at der ej heller er afsat budget til området. Øko-
nomistyrelsen har dog udtrykt interesse for at indgå i en dialog med AU vedr. idégrundlaget for et perso-
naleadministrativt kernesystem.
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4.2 Konsekvens for AU

Økonomistyrelsens tiltag med HR-Løn, der peger på anvendelsen af et begrebsapparat baseret på perso-
naleadministrative begreber frem for løn administrative begreber, stemmer godt overens med projekt-
gruppens indstilling jf. afsnit 1.6.1 om SLS-problematikken. Det må derfor være forventeligt, at grundla-
get for kommende tiltag fra Økonomistyrelsen i relation til et personaleadministrativt system vil ligge på
linje med AU’s ønsker.

Det manglende initiativ for udvikling af en personaleadministrativ stamkerne betyder dog, at tidshorison-
ten er længere end forventet. Realistisk set betyder Økonomistyrelsens udmeldinger, at vi taler om en
tidshorisont et godt stykke ud over de 3-5 år, som var vores tidligere antagelse, inden Økonomistyrelsen
udbyder et personaleadministrativt system i statslig regi - samt en "pæn" risiko for at de fravælger at
udbyde et sådant system.

AU står derfor i en situation, hvor man på den ene side har et ønske om at anvende et standard system -
og gerne et statsligt udbudt, og på den anden side har behov for en øget digital understøttelse på det
personaleadministrative område indenfor en væsentlig kortere tidshorisont end der lægges op til fra Øko-
nomistyrelsens side.
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5. Delnotat 3: Prioritering af personaleadministrative processer på AU

I det følgende ses resultatet af en undersøgelse projektgruppen har foretaget for at identificere nuvæ-
rende udfordringer samt ønsker til en fremtidig digital understøttelse af det personaleadministrative om-
råde. På baggrund af disse resultater samt projektgruppens egne vurderinger, er der foretaget en priori-
tering af for hvilke personaleadministrative processer en digital understøttelse vil tilføre størst værdi for
AU.

5.1 Behovsafdækningsundersøgelse på AU

Med hjælp fra HR-spor koordinator Lise Aaen har projektgruppen gennemført en behovsafdækningsun-
dersøgelse ved at indsamle vurderinger af behov for digitalisering af det personaleadministrative område
hos relevante ressourcepersoner indenfor det personaleadministrative område på AU. Undersøgelsen er
udsendt til projektdeltagere i Projekt 1 og Projekt 2 under HR-sporet samt til medlemmer af HR-
referencegruppen.
Besvarelserne har understøttet projektgruppens arbejde i prioriteringen af hvilke personaleadministrative
processer, der har størst behov for digitalisering. Undersøgelsens samlede besvarelser ses i bilag 7.
Nedenfor er en kort gennemgang af undersøgelsens primære resultater.

5.1.1 Udfordringer i dag

De grundlæggende udfordringer på det personaleadministrative område på AU er:

a. Manglende digital understøttelse: En generel udfordring på AU er, at flere ressourcetunge
HR-opgaver i dag foregår via papir-flow. En effektivisering forudsætter at disse processer digitali-
seres. Det gælder eksempelvis i relation til administrationen af ansattes ansættelses- og lønvil-
kår, rekruttering og på sigt de klassiske HR områder, idet disse må forventes at få større fokus jf.
indstillinger fra HR-sporets projekt 1.

b. Manglende integration mellem systemer: En anden udfordring er, at der anvendes flere sy-
stemer - uden indbyrdes sammenhæng - til udførsel af de personaleadministrative opgaver. Den
manglende integration mellem systemerne betyder at data skal vedligeholdes flere steder og
mange ressourcer anvendes til dobbelt indtastninger. Samkøring af data på tværs vanskeliggø-
res, hvilket betyder at udfærdigelse af lønstatistik, rapportering og ledelsesinformation er ar-
bejdskrævende. Desuden efterlyses et ”helhedsbillede” af den enkelte ansat.

c. Internt udviklede systemer: De fleste hovedområder anvender et eller flere internt udviklede
systemer, hvilket er ressource- og tidskrævende i forbindelse med vedligeholdelse og opdatering.

5.1.2 Velfungerende elementer, der bør videreføres

Besvarelsen af hvilke elementer der bør bibeholdes er mere diffust, hvilket primært skyldes at omfanget
af digitalisering ikke er ens på hovedområderne. Grundlæggende er der en forventning om, at det enkelte
hovedområde ikke stilles ringere end i dag. Mere specifikt nævnes:

a. Anvendelse af skabeloner

b. Fleksibilitet i forhold til lokale behov

c. Stram og stringent anvendelse af data

5.1.3 Prioritering af funktionalitet

I nedenstående tabel er listet den funktionalitet, der forventelig vil være relevante elementer i et
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personaleadministrative system, der skal gælde for hele AU. Funktionalitetslisten er fremkommet ved at
sammensmelte fremgangsmåden hos Herbert Nathan1) med den Personaleadministrative Tankeramme2)

udarbejdet af gruppen.
Deltagerne i undersøgelsen har foretaget en rating af den enkelte funktionalitet i forhold til den vigtighed,
de tillægger funktionaliteten baseret på den viden og erfaring, deltageren har omkring de personaleadmi-
nistrative behov på AU. Undersøgelsens samlede besvarelser ses i bilag 7.

Prioritet Rating Personaleadministrativ funktionalitet

1 110 Registrering af ansættelse(r) og ansættelsesforhold samt ændringer heri

2 A 94 Fraværsadministration og –opfølgning

2 B 94 Rapportering

3 A 91 Rekruttering

3 B 91 Administration vedrørende refusion

4 83 Afvikling af ansættelsesforhold

5 79 Understøttelse af lønforhandling

6 70 Modtagelse af nyansat (udlevering af effekter, adgangsrettigheder mv.)

7 66 Timeregistrering – fravær

8 65 Ressourcestyring – projekter

9 62 Kompetenceprofiler, udviklingsmål – og planer

10 60 APV / Arbejdsmiljø

11 58 MUS og GRUS

12 57 Timeregistrering – andre timer

13 A 54 Administration af kurser og kursustilmelding

13 B 54 E-learning

14 53 Jobbeskrivelse

15 42 Organisationsbeskrivelse

16 36 Præstationsmåling

17 24 Vagtplanlægning

1) Herbert Nathan & Co.: HR-systemer i Danmark - den uvildige evaluering af det danske marked for HR-systemer.

2) Projektgruppen har udarbejdet en Personaleadministrativ Tankeramme til brug for beskrivelse og evaluering af in-

terne og eksterne personaleadministrative systemer.

Undersøgelsen viser overordnet, at den ”hårde” personaleadministrative funktionalitet prioriteres højere
end den ”blødere” funktionalitet som eksempelvis MUS/GRUS samtaler og præstationsmåling. Med andre
ord skal den fundamentale personaleadministrative funktionalitet være på plads inden de mere ”bløde”
elementer kobles på. Et uddybende møde med HR-referencegruppen 7. maj 2009 bekræftede dette syns-
punkt - om end de udviste stor interesse for digitalisering på de blødere områder, såfremt dette kunne
medføre personaleadministrative forbedringer på kort sigt.
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5.1.4 Identifikation af processer, hvor digitalisering vil tilføre størst værdi på AU

Deltagerne i undersøgelsen blev desuden bedt om at udpege hvilke 1-3 processer indenfor det persona-
leadministrative område, der ved en digitalisering vil kunne tilføre størst værdi for AU.

I nedenstående tabel ses, at der blandt undersøgelsens deltagere er stor enighed, idet 85% af deltagerne
peger på at rekrutteringsprocessen og 81% peger på fraværsadministration inkl. refusion som værende
de områder, hvor AU vil opnå den største gevinst ved digitalisering.

Rating
(pct)

Personaleadministrativ proces

85 Rekruttering

81 Refusion i forbindelse med sygdom og barsel

24 Rapportering

19 Personsagen

10 Helhedsbillede på den ansatte

5 Lønforhandling

5 Kompetenceudvikling

5 Arbejdsmiljø

5 Dannelse af ansættelsesbreve

5 Håndtering af timelønsansatte

At rekruttering og refusion påpeges som områder, hvor digitalisering vil tilføre værdi, stemmer godt
overens med de områder indenfor det personaleadministrative område, hvor projektgruppen via inter-
views med de 9 hovedområder har konstateret ingen eller kun begrænset digital understøttelse. Se afsnit
3.1.2.

5.2 Prioritering af personaleadministrative processer

I prioriteringen af hvilke enkeltstående personaleadministrative processer der bør digitaliseres, indgår en
vurdering af hvor en digitalisering vil kunne tilføre størst værdi for AU. Værdien kan være kvantitativ i
form af økonomiske besparelser eller bedre udnyttelse af de eksisterende personaleadministrative res-
sourcer.
Værdi er dog ikke alene et spørgsmål om økonomi og ressourceanvendelse, men ligeledes et spørgsmål
om kvalitet i form af professionel og effektiv service-leverancer til ”kunderne”, samt arbejdsglæde og
meningsfuldhed i det daglige arbejde for de involverede medarbejder.

Ud fra en betragtning om at der tilføres mest værdi ved digitalisering af processer, der involverer ”sags-
behandlere” på flere organisatoriske niveauer (central, hovedområde og institut), og samtidig har øko-
nomisk stor betydning og er ressourcekrævende, er det muligt at foretage en løbende prioritering af, på
hvilke områder en digitalisering vil tilføre mest værdi til AU.
Et yderligere kriterium bør være en vurdering af, om en digitalisering vil være i overensstemmelse med
den øvrige IT systemudvikling på AU, da dette vil være en forudsætning for at den fulde værdi tilførsel
kan realiseres.

Nedenfor er listet de kriterier, der ligger til grund for en prioritering af, hvilke personaleadministrative
processer en digitalisering vil tilføre mest værdi:

 Involveres ”sagsbehandling” på flere niveauer
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 Sammenhæng med øvrige digitale systemer

 Samarbejds-interesse fra alle niveauer

 Økonomisk betydning

 Antal brugere

 Antal ressourcer anvendt (ex. pr. uge)

En tilbundsgående vurdering forudsætter bl.a. en detaljeret viden om dels hvilke ressourcer, der er til
rådighed, og dels hvor mange ressourcer der anvendes på de forskellige personaleadministrative opgave
for det samlede AU. Projektgruppen har af tidsmæssige årsager ikke indsamlet denne viden, men i stedet
foretaget en vurdering på baggrund af behovsafdækningsundersøgelsen, interviews med personaleadmi-
nistrative medarbejdere på AU samt egne erfaringer med ovenstående kriterier fra det daglige arbejde.

I det følgende er projektgruppens anbefalinger til hvilke personaleadministrative processer, der set i lyset
af ovenstående vurderingskriterier bør digitaliseres:

1. Rekruttering
2. Refusion
3. Klassisk HR
4. Håndtering af stamdata

5.2.1 Rekruttering

Projektgruppen har identificeret rekrutteringsprocessen som værende ét af de områder, hvor en digitali-
sering vil tilføre væsentlig værdi til et samlede AU.

Rekrutteringsprocessen er pt. ressourcekrævende og kan - især ved ansættelse af VIP’er – strække sig
over en betragtelig periode, måske op til 8-10 måneder. En digitalisering af processen vil kunne nedbrin-
ge ressourceforbruget, men vil ikke nødvendigvis medføre at processen målt i kalendertid bliver meget
mindre. Den samlede tid vil være bestemt af forskellige forhold som er kalendertids-krævende i sig selv:
at sammensætte bedømmelsesudvalg, at overholde frister; fx skal opslagene være slået op i en vis tid og
der vil være høringsfrister i forbindelse med partshøring.

Rekrutteringsprocessen er karakteriseret ved manuelt ressourcekrævende arbejdsgange, idet der ingen
digital understøttelse findes på AU - hvis der ses bort fra anvendelse af Word skabeloner og mailudsen-
delse. Specielt ressourcekrævende er håndtering af arbejdsgangene ved ansættelse af VIP’er, hvor store
mængder bedømmelsesmateriale skal formidles til bedømmelsesudvalg, akademisk råd mv. HR-sporets
projekt 2 har i sit arbejde beskrevet de mest optimale arbejdsgange for ansættelse af forskellige typer
personale på AU. I beskrivelserne er medtaget størst mulig anvendelse af standardskabeloner og elektro-
nisk udveksling med nuværende elektroniske hjælpemidler, men uden en egentlig digital understøttelse.
Bilag 8 viser et eksempel på en arbejdsgang ved ansættelse af VIP. En digital understøttelse af hele re-
krutteringsprocessen vil optimere de beskrevne arbejdsgange yderligere.
Udover de af HR-sporets projekt 2 beskrevne arbejdsgange omfatter rekrutteringsprocessen desuden
opslag af stillingen via diverse medier.

Et rekrutteringssystem kan enten være en integreret del af et større HR/personaleadministrativt system,
eller et ”stand alone” system, hvor en integration vil overføre resultatet af rekrutteringsprocessen (dvs.
den nyansattes data) til de eksisterende personaleadministrative systemer. Projektgruppen vurderer, at
en sådan integration være en fordel, men dog ikke af afgørende betydning, da rekrutteringsresultatet kun
består af nogle ganske få data om én person. Kriteriet om effektiv håndtering af bedømmelsesudvalg etc.
vejer tungere end integration med det øvrige personaleadministrative system. Projektgruppen vurderer
desuden, at implementering af et ”stand alone” rekrutteringssystem ikke vil være i konflikt med den øvri-
ge IT-udvikling på AU.

Det er vigtigt at rekrutteringssystemet kan konfigureres på forskellig måde, således det kan fungere i en
central sammenhæng, på hovedområdeniveau eller på institutniveau.
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Projektgruppen anbefaler, at rekrutteringsprocessen digitaliseres, og har foretaget en indstilling vedr.
valg af systemleverandør (se afsnit 6.2.2). I skrivende stund foregår kontraktforhandlinger med system-
leverandør.

5.2.2 Refusion

Håndtering af refusioner i forbindelse med sygdom og barsel (primært kommunalt regi) er ligeledes et af
de områder, hvor en digitalisering vil tilføre værdi til et samlede AU.

Håndtering af refusioner kan opsplittes i 3 områder:

A. Overholdelse af frister mv.

Håndtering af refusioner bør indgå som en del af et samlede personaleadministrativt system, hvor der i
systemet er mulighed for opsætning af ”alarmer”, der på baggrund af fraværsopfølgning i forhold til ex.
sygdom, vil udløses inden 21 dags fristen overskrides.

B. Anmodning om refusion

Ved anmodning om refusion anvender de fire ”nye” hovedområder Virk.dk, som er virksomhedernes digi-
tale indgang til det offentlige. Anmodning om refusion eller dagpenge i forbindelse med sygdom eller
barsel foregår derved 100% digitalt. På nuværende tidspunkt anvender 8000C ikke virk.dk systematisk.

C. Kontering af modtaget refusion

Der er et administrativt arbejde forbundet med at sikre, at de indkomne refusionsbeløb er korrekte. Sik-
ringen kompliceres af, at det ikke er givet, at den ansvarlige har de nødvendige oplysninger til at følge op
på, om refusionen er kommet og er korrekt. Det skyldes, at et kommunalt refusionsbeløb for en ansat
kommer sammen med yderligere refusioner for andre ansatte bosiddende i den pågældende kommune.
Refusionen for den enkelte skal derfor udskilles fra det samlede refusionsbeløb. Udskillelsen sker ved
lønbehandling i lønsystemet. Det kommunale materiale der ligger til grund for denne lønbehandling tilgår
derfor almindeligvis ikke den ansvarlige, hvorved tvivl om refusionsperiode, eventuelle kommunale mod-
regninger m.v. kan opstå.

En løsning af dette problem er at sikre at det kommunale materiale, der dokumenterer refusioner distri-
bueres til de ansvarlige. Det kan eksempelvis gøres ved organisatoriske tiltag eller ved at digitalisere det
kommunale materiale, så det er distribuérbart.

Projektgruppen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål, at:

1. definere fælles proces for håndtering af registrering, tidsfrister, alarmer m.v. i forhold til sygdom
og barsel, således at det sikres at fristen overholdes således at der ikke sker tab af refusion

2. anmodninger om refusion på AU varetages via Virk.dk

3. sikre at den nødvendige information er tilgængelig, der hvor ansvaret ligger

Se projektbeskrivelse i bilag 17.

5.2.3 Klassisk HR

Projektgruppen har valgt at behandle den klassiske HR funktionalitet såsom kompetenceudvikling, ledel-
sesudvikling, kursusadministration, MUS/GRUS samtaler etc. under ét. Det bør bemærkes, at der for det
videnskabelige personale er yderligere forhold, der har betydning.

Den klassiske HR funktionalitet kan enten understøttes digitalt ved at indgå som en integreret del af et
større HR/personaleadministrativt system, eller ved et ”stand-alone” system, hvor en integration til
stamdata i de eksisterende personaleadministrative systemer på AU vil være påkrævet.

På AU er anvendelsen af de klassiske HR ydelser såsom kompetenceudvikling, ledelsesudvikling, kursus-
administration differentieret. Nogle hovedområder har så småt igangsat initiativer på området, mens det
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på andre hovedområder er ikke eksisterende. Fælles for alle hovedområder er, at de klassiske HR ar-
bejdsprocesser ikke har nogen form for digital understøttelse.

Med hensyn til MUS og GRUS samtaler har de fleste hovedområder en - om end mere eller mindre struk-
tureret - proces for afholdelse og opfølgning på disse samtaler. Der findes ikke fælles AU retningslinjer på
områder. På flere hovedområder er opgaven decentraliseret ud til de enkelte institutter, hvor håndterin-
gen af MUS og GRUS samtaler er varierende og enkelte steder stort set fraværende.

Ved digitalt at understøtte klassiske HR, kan lederne opnå en systematisering i deres indsats indenfor HR.
Systemet kan levere oversigter over igangværende handlingsplaner både på afdelings- samt individ ni-
veau. Netop fordi klassisk HR ikke tidligere har haft specielt stort fokus på AU, kan systemunderstøttelsen
vise sig som et nyttigt værktøj, hvor lederen bevarer overblikket over de igangværende samt forestående
aktiviteter. Systemunderstøttelsen af klassisk HR kan være en hjælp til lederen i at fastholde fokus på
personaleudvikling. Det kan holde fokus på at få vigtige personale samtaler som MUS/GRUS og karriere-
samtaler afholdt.

Systemunderstøttelse af kompetenceudvikling kan desuden medvirke til at målrette medarbejdernes ud-
vikling, sådan at lederen lettere styrer dygtiggørelsen af medarbejderne. Det systematiserer kortlægnin-
gen af enhedens kompetenceniveau samt kompetencebehov. Det giver lederen et bedre overblik samt
mulighed for at arbejde målrettet med udvikling af enhedens kompetenceudvikling. Et bedre overblik
opnås både på central og decentralt niveau.

Den enkelte medarbejder vil også via systemunderstøttelsen kunne følge med i egne handlingsplaner.
Her kan synliggørelsen af udviklingsplanerne samt kompetence-gaps styrke medarbejderens indsats for
at dygtiggøre sig. I det hele taget kan en struktureret udviklingsplan målrette og motivere medarbejder-
ne.

Projektgruppen anbefaler, at området for klassisk HR tilføres den nødvendige digitale understøttelse.

5.2.4 Håndtering af stamdata

Registrering af ansættelse(r) og ansættelsesforhold samt ændringer heri - dvs. håndtering af stamdata -
anses af undersøgelsens respondenter som værende den højst prioriterede proces i selve personaleadmi-
nistrationen. Flere gav udtryk for at den ”basale” funktionalitet måtte være velfungerende inden det vil
give mening at fokusere på blødere funktionalitet såsom kompetenceudvikling m.m.

Håndteringen af stamdata har et vist omfang af digital understøttelse på AU. Den digitale understøttelse
er karakteriseret ved anvendelse af flere forskellige ikke-integrerede systemer, hvilket betyder at data
skal oprettes og vedligeholdes flere steder. Der er desuden tale om anvendelse af forskellige systemer på
tværs af AU, hvilket vanskeliggør helheden i den information, der er nødvendig for beslutningstagelsen.

Projektgruppen anbefaler, at der sikres den nødvendige digitale understøttelse for en fælles håndtering af
stamdata på tværs af AU.

Projektgruppen anbefaler desuden, at der igangsættes et projekt med det formål, at:

1. skabe en sikker og enkelt struktureret oversigt over en ansats ansættelses- og lønvilkår, så sags-
behandlingen kan ske på baggrund af personalesystemets oplysninger frem for dokumenterne.
Se projektbeskrivelse i bilag 18.
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6. Delnotat 4: Digitaliseringen af det personaleadministrative område

Projektgruppens anbefaling for digitalisering af det personaleadministrative område skal ses i lyset af dels
den nuværende status på og forventninger til ØkonomiStyrelsens udvikling af et personaleadministrativt
system og dels i lyset af præmissen om anvendelse af standardsystemer.
Anbefalingerne er udarbejdet dels på baggrund af nedenstående gennemgang af en række modeller og
dels på baggrund af kortlægning og evaluering af personaleadministrative systemer foretaget i delnotat
1, samt projektgruppens vurdering - foretaget i delnotat 3 - af hvilke personaleadministrative processer
en digital understøttelse vil medføre størst værdi for AU.

Projektgruppen kommer på denne baggrund med en anbefaling på kort og lang sigt af, hvilke personale-
administrative processer der skal understøttes af hvilke systemer.

6.1 Modeller

I det følgende præsenteres 3 modeller, der tager udgangspunkt i det grundlæggende valg af system arki-
tektur ved digitalisering af det personaleadministrative område.

For alle 3 modeller er gældende at de personaleadministrative systemer skal ses i sammenhæng med et
IDM system (Integrationsplatform) og et journalsystem. Et selvstændigt journalsystem er nødvendigt for
at kunne leve op til arkivlovens bestemmelser på en økonomisk forsvarlig og administrativ hensigtsmæs-
sig måde. For at kunne binde de forskellige systemer sammen anvendes et IDM system. Der henvises til
uddybelse i afsnit 6.2.1.

I nedenstående modeller markerer den grønne farve de processer, hvor projektgruppen vurderer at en
digitalisering vil tilfører AU mest værdi, og derfor har valgt at fokusere på. (jf. afsnit 5.2)
Hver model er kort beskrevet med de væsentligste fordele og ulemper.

6.1.1 Model 1: ”Alt i et”

”Alt-i-ét” modellen er ét personaleadministrativt system, der understøtter alle de personaleadministrative
processer - herunder håndtering af løn. Det forudsættes at det personaleadministrative system integreres
med et IDM system.

Ved anvendelse af et IDM/Integrationsplatform opnår AU en sammenhæng i data mellem det personale-
administrative system og fx Journalsystemet samt andre systemer, der måtte ligge uden for det persona-
leadministrative område.

KMD OPUS, SAP, Oracle og Lessor er systemer på markedet, der tilbyder understøttelse af alle de perso-
naleadministrative processer inklusiv løn. Se nærmere beskrivelse af systemerne i bilag 2 og system eva-
luering i bilag 3-5.

Personale-
administrativt system

inklusiv løn

Personale-
administrativt system

inklusiv løn
JournalsystemJournalsystem

IDM

(Integrations-

platform)

IDM

(Integrations-

platform)
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Nedenfor er kort skitseret de væsentligste fordele og ulemper ved model 1:

Fordele Ulemper

Integreret system Kan ikke anvendes sammen med SLS

Én leverandør - én kontakt

Projektgruppen kan ikke anbefale model 1, da scenariet er i konflikt med AU’s valg af dedikerede syste-
mer fx SLS til håndtering af løn.

6.1.2 Model 2: Ét personaleadministrativt system med integration til SLS

I modellens idealiserede form er der tale om ét system til understøttelse af alle HR og personaleadmini-
strative processer eksklusiv håndtering af løn. Modsat model 1 kræves en integration til et lønsystem,
som for AU fortsat vil være SLS.

Nedenfor er kort skitseret de væsentligste fordele og ulemper ved model 2:

Fordele Ulemper

Integreret system Fastlåst i ét system, hvor de enkelte delelementer
ikke nødvendigvis er de bedste på markedet

Ensartet brugergrænseflade Høje omkostninger

Mindre tidsforbrug hos brugerne på at holde
sig ajour med brug af flere systemer

Lang implementering

Ved valg af ét system til håndtering af alle personaleadministrative arbejdsopgaver er der en risiko for, at
det valgte system ikke eller kun delvist understøtter alle aspekter af de personaleadministrative opgaver
eller at brugervenligheden ikke er tilfredsstilende. Leverandører af store systemer vil ofte se udviklingen
ud fra et fx regnskab og økonomi fokus frem for et personaleadministrativt fokus.

På den positive side er der tale om ét integreret system, hvilket dels reducerer behovet for IT ressourcer
til varetagelse af integrationen mellem forskellige personaleadministrative processer, og dels stiller krav
om færre specifikke IT kompetencer på AU. De personaleadministrative medarbejdere vil opleve en mere
ensartet brugegrænseflade og logik.

SLSSLS

Personale-

administrativt system
med SLS integration

Personale-

administrativt system
med SLS integration

JournalsystemJournalsystem
IDM

(Integrations-

platform)

IDM

(Integrations-

platform)



Delrapport - HR sporet - projekt 3

Organisation: Aarhus Universitet Dato: 1. oktober 2009

Programspor: HR-spor Status:

Version: ver. 0.9 Init: LOM

Digitalisering af det personaleadministrative område 35

SAP, ScanPas, UPS, PØS og Oracle HR er systemer, der både tilbyder understøttelse af alle de personale-
administrative processer samt har en SLS integration. Se nærmere beskrivelse af systemerne i bilag 2 og
system evaluering i bilag 3-5.

Uanset hvilket system der vælges, vil AU stå i et fremtidigt dilemma, såfremt det valgte system ikke in-
deholder den nødvendige fleksibilitet i samspillet med SLS. Dilemmaet vil være en afvejning af, på den
ene side AU’s ønsker om anvendelse af et personaleadministrativt begrebsapparat (jf. SLS-
problematikken i afsnit 1.6.1), og på den anden side risikoen ved selv at skulle bære udviklings- og ved-
ligeholdelsesomkostningerne for at få ønsket opfyldt.

Projektgruppen har ved indstillingen den 2. juni 2009 vedrørende valg af rekrutteringssystem på AU,
peget på PeopleXS. Projektgruppen gør derfor opmærksom på, at såfremt model 2 vælges skal der fore-
tages en vurdering af, hvorvidt PeopleXS fortsat skal være den anvendte rekrutteringsløsning, eller om
det større system skal varetage denne funktion.

6.1.3 Model 3: Patchwork modellen

Patchwork modellen bygger på princippet om at vælge de bedst mulige systemer til understøttelse af de
enkelte personaleadministrative processer. Der kan være tale om både store og små systemer, der til
sammen giver den nødvendige understøttelse af processerne.

Et system kan vælges til understøttelse af ét eller flere af de personaleadministrative processer. Tilsva-
rende model 1 og 2 forudsættes integration til et IDM/Integrationsplatform, som sikrer integrationen
internt mellem de personaleadministrative delsystemer samt til/fra andre systemer som fx SLS og et
journalsystem.
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I forbindelse med flere af systemerne fx SLS og Stamdata systemet kan det ikke udelukkes, at der er
behov for at systemerne kan tale sammen uden om Integrationsplatformen - afhængigt af den valgte
løsning.
Nedenfor er kort skitseret de væsentligste fordele og ulemper ved model 3:

Fordele Ulemper

Mulighed for at anvende de bedst mulige sy-
stemer til understøttelse af de enkelte perso-
naleadministrative processer

Flere forskellige systemer, brugerflader, adgange
etc.

Fleksibilitet i udskiftning af systemer Flere konsulent-huse til implementering

Fleksibel implementerings tidshorisont Diversificerede krav til AU’s IT ressourcer

Fleksibel i forhold til udfasning af eksisterende
systemer på AU

Tidshorisont for investering i systemer kan
afpasses behov og ressourcer for ibrugtagning

Modellens fleksibilitet i forhold til investering og implementering er en klar fordel. Modellens mulighed for
at udvælge de systemer, hvis funktionalitet og flow i størst mulig omfang dækker de specifikke behov AU
har for de enkelte personaleadministrative processer, er ligeledes en klar fordel.
Den største risici ved at anvende flere systemer er mangelfuld integration mellem systemerne, hvilket vil
medføre at data skal fødes og vedligeholdes flere steder. Det er i dag situationen på flere hovedområder,
hvor der anvendes mange ressourcer på vedligeholdelse af data i forskellige systemer. For at imødegå
denne risici, ses et IDM/Integrationsplatform anvendt som bindeled som værende en kritisk faktor. (Se
afsnit 6.2.1)
Projektgruppen finder det vanskeligt at vurdere samlede økonomi og implementeringstid for patchwork
modellen i forhold til de øvrige modeller, da dette i høj grad vil afhænge af de valgte systemer. Modellens
fleksibilitet ses dog som en fordel i forhold til økonomisk spredning og belastning af IT ressourcer.

Projektgruppen har med indstillingen den 2. juni 2009 vedrørende valg af rekrutteringssystem på AU,
vurderet at PeopleXS er det system på markedet, der i dag vil være bedst i stand til at understøtte re-
krutteringsprocessen i forhold til håndtering af bedømmelsesudvalg og materiale.
Med denne indstilling understøttes model 3 som den mest optimale model.

6.1.4 Konklusion og konsekvens af modelvalg

Projektgruppen anbefaler anvendelsen af model 3 ”patchwork” modellen, hvilket gør det muligt for AU at
vælge de digitale løsninger, der giver den bedst mulige opfyldelse af AU’s krav i forbindelse med de en-
kelte personaleadministrative processer. Den fleksibilitet, der ligger i anvendelsen af patchwork-modellen
er afgørende for at AU som organisation kan modnes både i forhold til digitaliseringen af det personale-
administrative område, men også i forhold til etablering af fælles processer på det personaleadministrati-
ve område. Projektgruppen har identificeret flere områder, hvor en fælles strategi, processer eller afkla-
ring er nødvendig inden en implementering af et fælles personaleadministrativt system. Se nærmere
beskrivelse i afsnit 6.2.5.

Ved anvendelse af patchwork modellen kan AU udfase eksisterende systemer med en fleksibilitet, der kan
tilpasses dels tidshorisont og kapacitet i IT-sporet og driften, og dels de enkelte hovedområders kapacitet
i personaleadministrationen.

Patchwork modellen betyder desuden, at AU kan vælge - i en tidsperiode - at anvende ikke-digitale løs-
ninger på udvalgte del-processer inden for det personaleadministrative område.

Med modellen er det muligt for AU at vælge specialiserede systemer til understøttelse af udvalgte proces-
ser. Det valgte system til understøttelse af rekrutteringsprocessen er et eksempel på et specialiserede
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system, der opfylder de specielle krav om digital håndtering af bedømmelsesudvalg og ansøgeres publi-
kationer.

For de processer, hvor der ikke stilles specialiserede krav, vil det være optimalt, at AU vælger et system
der understøtter flere af de personaleadministrative processer. Herved minimeres antallet af forskellige
brugerflader og diversiteten i IT kravene på AU. Anvendelse af patchwork modellen stiller ift. de to øvrige
modeller større krav til IDM/Integrationsplatform, idet systemet skal kunne håndtere integration med
flere forskellige systemer.

Et system til håndtering af stamdata vil oftest dække flere af de øvrige personaleadministrative proces-
ser. I disse tilfælde er det nødvendigt løbende at foretage en vurdering af fordele og ulemper ved fortsat
anvendelse af det specialiserede system i forhold til den funktionalitet der indgår i det større personale-
administrative system.

6.2 Indstilling vedrørende digitalisering

I det følgende afsnit er projektgruppens indstillinger vedrørende digitalisering af det personaleadministra-
tive område med fokus på både kort og lang tidshorisont. Den kortere tidshorisont er relevant af følgende
årsager:

 Mulighed for at høste gevinst i form af ”lavt hængende frugter” ved indførelse af digital under-
støttelse for udvalgte processer, hvilket vil frigive ressourcer fra manuel rutine opgaver til mere
værdi skabende opgaver

 En optimal digitalisering af det personaleadministrative område kræver dels fælles forståelse og
anvendelse af data og begreber på det personaleadministrative område - og dels et tæt samspil
med udviklingen af den øvrige IT struktur på AU. AU må forventes at gennemgå en modningspro-
ces i tæt samspil med øget digital understøttelse på det personaleadministrative område.

 Mulighed for at følge udviklingen hos Økonomistyrelsen

6.2.1 IDM/Integrationsplatform

Et IDM system varetager flere opgaver, hvor hovedopgaven i relation til dette projekt er at binde forskel-
lige systemer fra forskellige leverandører sammen på en sådan måde at de kan ”snakke sammen” med
fokus udveksling af de personaleadministrative data. Dette benævnes herefter ”Integrationsplatform”.

Projektgruppen pointerer, at en øget digital understøttelse af de forskellige personaleadministrative pro-
cesser vil medføre både en kvantitativ og kvalitativ optimering af de enkelte arbejdsprocesser - men der
vil fortsat oprettes og vedligeholdes data flere steder, såfremt systemerne ikke er integreret. Der vil der-
for være en gevinst allerede på kort sigt ved en hurtig implementering af en integrationsplatform i for-
hold til de eksisterende personaleadministrative systemer.

Projektgruppen anbefaler derfor, at AU hurtigst muligt udvikler/implementerer en integrationsplatform til
at skabe integreret sammenhæng mellem data, der anvendes på tværs af både eksisterende og fremtidi-
ge personaleadministrative systemer samt øvrige relevante IT-systemer på AU.

Èn anden hovedopgave for et IDM er dels at sikre, at organisationens identiteter dvs. ansatte og andre
tilknyttede har adgang til de påkrævede IT-ressourcer, og dels at registrere forhold såsom identiteternes
lokaltelefonnummer, lokalenummer, udleverede nøgler og andre fysiske forhold.

Under IT-sporet er opstartet et ”Fælles bruger- og identitetsstyring” projekt, hvor målet med udgangen
af 2009 er at få registreret alle identiteter på AU der anvender IT-ressourcer; konkret vil implementerin-
gen resultere i en fælles adresse/telefonbog for AU. I den forbindelse skal det afklares om dette vil være
tilstrækkelig til at binde flere systemer i ”patchworket” sammen, således at en given ansat, registreret i
HR’s system til håndtering af stamdata, også vil være kendt i de øvrige personaleadministrative syste-
mer.
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En særlig udfordring rejses med det problem, at én og samme person kan have andre ansættelsesforhold
end det primære ansættelsesforhold. Eksempelvis kan en fuldmægtig ved AU have bijob som nattevagt
på AU. Disse to funktioner vil have vidt forskellige rettigheder ift. IT. IDM systemet forventes at kunne
håndtere dette.

Som nævnt ovenfor omfatter identiteterne på AU både ansatte og andre tilknyttede fx studerende, ren-
gørings- og kantinepersonale og lignende tilknyttede personer. Ansvaret for at opretholde stedse korrekte
IDM-data bør placeres på de funktioner (HR, studieadministration, omstilling/pedel, …) som er tættest på
og har den største indsigt. Projektgruppen anbefaler at stamdata for organisationens ansatte som ud-
gangspunkt fødes og vedligeholdes af HR. En særlig udfordring rejses af personale ansat udenfor AU -
eksempelvis en klinisk lektor på et sygehus.

Andre data tilknyttet den ansatte vil med fordel kunne administreres af andre instanser. Eksempelvis vil
personalet i omstillingen være det bedste til at sikre at lokaltelefonnummeret stedse er korrekt, fordi
dette personale vil være de første til at opleve, hvis der er fejl i disse data. Sådanne betragtninger bør
indgå i forbindelse med udarbejdelsen af procedurerne for den løbende vedligeholdelse af de IDM-
relaterede data. Dette input har projektgruppen videregivet til IT-sporet.

6.2.2 Rekruttering

Rekruttering er jf. afsnit 5.2.1 identificeret som værende én af de processer, hvor en digital understøttel-
se allerede på kort sigt vil tilføre AU værdi både kvantitativt og kvalitativt. Undervejs i projektgruppens
arbejde har flere hovedområder udvist stor interesse for en hurtig opstart og implementering af et digitalt
rekrutteringssystem. For at imødekomme dette ønske kom projektgruppen, inden færdiggørelsen af den
endelige rapport, med en indstilling vedrørende valg af rekrutteringssystem.

Projektgruppen har ved indstillingen den 2. juni 2009 vedrørende valg af rekrutteringssystem på AU,
peget på PeopleXS.

PeopleXS er, ifølge projektgruppens vurdering det system, der på kort og sandsynligvis også på længere
sigt bedst lever op til AU’s krav til et rekrutteringssystem. Her skal specielt fremhæves funktionalitet til
håndtering af VIP-ansættelser (bedømmelsesudvalg, adgang for eksterne bruger, upload af materiale
etc.). PeopleXS har desuden erfaring med rekrutteringsprocessen for universiteter, idet systemet i dag
anvendes på DTU og RUC. Se indstillingen i bilag 9 samt indhentede tilbud i bilag 15. Det skal pointeres,
at ingen af de øvrige systemer på markedet har tilsvarende funktionalitet til håndtering af VIP-
ansættelser. Økonomistyrelsens udbudsmateriale for et kommende rekrutteringssystem indeholder ikke
en digital understøttelse af denne funktionalitet.

På NAT pågår et pilotforløb med PeopleXS, der forventes afsluttet oktober 2009. Det er projektgruppens
anbefaling, at PeopleXS hurtigst muligt implementeres på de øvrige hovedområder efter endt pilotforløb
på NAT.

6.2.3 Håndtering af personaleadministrative stamdata

Håndtering af stamdata er den del af det personaleadministrative område på AU, hvor der er bredest
digital understøttelse. Samtidig er det også her, den største variation i systemerne findes.

8000C ASB DPU DJF DMU

Personale
forvaltning

PØS UPS

SLS

UPS

ØSLDV

Medarbejder DB

ØSLDV

TUT

BIWeb

Af de 6 systemer projektgruppen har kvalificeret til at indgå i de videre overvejelser omkring anskaffelse
af personaleadministrative systemer på AU (se afsnit 3.2.6) vurderes PØS (som overgangssystem), Orac-
le HR og ScanPas at være interessante i forbindelse med håndtering af stamdata. ET-Web og Mindkey har
primært deres styrker indenfor de klassiske HR processer, mens PeopleXS har fokus på rekruttering.
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Projektgruppen ser to alternative strategier i forbindelse med anskaffelse af et personaleadministrativt
system på AU:

1. Afvente et eventuelt system udbudt af Økonomistyrelsen

2. Implementere et standard personaleadministrativt system, der findes på markedet i dag

Alternativ 1. Afvente et eventuelt system udbudt af Økonomistyrelsen

Som udgangspunkt ønsker AU at anvende standardsystemer - og gerne systemer udbudt af Økonomisty-
relsen. Med de seneste udmeldinger fra Økonomistyrelsen jf. delnotat 2 er forventningerne i bedste fald,
at Økonomistyrelsen udbyder et personaleadministrativt system om 5 års tid. Mere realistisk er, at det vil
tage længere tid end 5 år - og endelig er der en risiko for, at Økonomistyrelsen vælger ikke at udbyde et
personaleadministrativt system til varetagelse af stamkernen i personaleadministration, men i stedet
fokuserer på de udenom liggende processer ex. rekruttering og tidsregistrering.

Alternativ 1A:

Ønsker AU at afvente Økonomistyrelsen evt. udbyder et personaleadministrativt system, kan AU i over-
gangsperioden vælge at bibeholde det nuværende set-up af personaleadministrative systemer på de for-
skellige hovedområder.

Dette vurderes ikke at være holdbart for en tidshorisont på 5 år eller længere dels for enkelte hovedom-
råder, der pt. i høj grad mangler digital understøttelse i personaleadministrationen - men også for AU’s
muligheder for at fungere som én fælles organisation.

Alternativ 1B:

Alternativt kan AU vælge - som fælles overgangssystem, at implementere et af de eksisterende systemer
på AU til håndtering af stamdata i perioden frem til Økonomistyrelsen udbyder et system. Af de eksiste-
rende systemer på AU har projektgruppen jf. afsnit 3.1 og 3.2 vurderet, at PØS på kort sigt kan indgå i
overvejelserne omkring anskaffelse af et personaleadministrativt system, dvs. som et overgangssystem.

PØS består af flere moduler - herunder et modul til håndtering af stamdata, hvilket herefter betegnes
PØS Stamdata. Se beskrivelsen af PØS modulerne i bilag 13.
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Grafisk illustration af alternativ 1B
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Nedenfor er skitseret fordele og ulemper ved anvendelse af PØS Stamdata på hele AU i en overgangspe-
riode:

Fordele Ulemper

Harmoniserede stamdata på tværs af AU,
hvilket vil forenkle konverteringen ved
implementering af et system fra Økonomi-
styrelsen.

Manglende dokumentation - PØS Stamdata er ikke
dokumenteret, men findes kun i form af den centrale
nøglepersons know-how.

Det vil kræve ekstra ressourcer (både IT og persona-
leadministrativ fagligt) at holde PØS Stamdata køren-
de. IT udviklingsafdelingen har pt. ikke ressourcer til
fortsat udvikling på PØS.

Vanskeligt at ansætte nye IT folk til PØS udvikling, da
oplæring i et system bygget på et ikke opdateret
værktøj og forventes udfaset næppe er attraktivt.

Nuværende IT-ressourcer - den centrale nøgle person
ift. IT udvikling og vedligeholdelse af PØS Stamdata er
relativt tæt på pensionsalderen. Èn anden person har
kendskab til PØS Stamdata, men betragtes ikke som
nøgleperson.

De 4 nye hovedområder (samt PUK og Fælles IT) vil
inden for få år gennemgå to ressourcekrævende im-
plementeringer og oplæringsforløb.

Såfremt PØS skal eksistere de næste 5 år, må der forventes en ”naturlig” videreudvikling af PØS Stamda-
ta, som hidtil haft et omfang på ½-1 årsværk per år. Samtidig vil der skulle etableres dokumentation og
kompetencebackup blandt udviklere i IT og blandt krav-stillere i PUK. Der må forventes i størrelsesorden
2-3 årsværk til at dublere nøglepersoner i hhv. PUK og IT så længe løsningen skal holdes i luften.

Hertil må det forventes, at der - såfremt PØS Stamdata vælges som overgangsfase på vejen mod et nyt
standard system - vil være en række uomgængelige krav og ønsker til adgangsstyring og ny funktionali-
tet i PØS, som en forudsætning for, at de 4 nye hovedområder kan og vil bruge det. Med forbehold for
manglende kendskab til disse krav samt det nødvendige antal integrationer på de 4 nye hovedområder
anslås et ekstra IT-ressourcetræk på minimum 1 årsværk. Ligeledes må det forventes, at personaleadmi-
nistrative medarbejdere på de 4 hovedområder skal oplæres i anvendelsen af PØS Stamdata af PUK
medarbejdere. Hverken Fælles IT eller projektgruppen vurderer, at de 4 nye hovedområder vil opnå for-
dele ved at implementere PØS Stamdata i en overgangsperiode.

Opsummeret i nedenstående tabel:

Opgave År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

”Naturlig” videreud-
vikling af PØS
Stamdata

½-1 årsværk ½-1 årsværk ½-1 årsværk ½-1 årsværk ½-1 årsværk

Dokumentation og
kompetencebackup
(dublere nøgleper-
soner i hhv. PUK og
FIT)

2-3 årsværk 2-3 årsværk 2-3 årsværk 2-3 årsværk 2-3 årsværk

Krav og ønsker fra
de nye HO

1 årsværk
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Oplæring i PØS
Stamdata

½ årsværk

Hardware og drift 150.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr.

I alt 4-5 årsværk
+150.000 kr.

2½-4 årsværk
+50.000 kr.

2½-4 årsværk
+50.000 kr.

2½-4 årsværk
+50.000 kr.

2½-4 årsværk
+50.000 kr.

Efter overgangsperioden vil følge et forløb med implementering af standardsystem udbudt af enten Øko-
nomistyrelsen eller én af de øvrige udbydere på markedet. Omkostninger hertil må forventes at være
tilsvarende alternativ 2.

På baggrund af ovenstående og samtaler med bl.a. IT-vicedirektør i Fælles IT og IT-udviklingschef med
ansvar for PØS udvikling, vurdere projektgruppen følgende:

 Omkostningerne overstiger langt fordelene ved at anvende PØS Stamdata som overgangssystem
på hele AU i en periode på forventelig minimum 5 år

 De nye hovedområder vil ikke opleve fordele ved anvendelse af PØS Stamdata som overgangs-
system

 Tidshorisonten vurderes for lang i forhold til de risici der ligger i den fortsatte udvikling og vedli-
geholdelse af PØS Stamdata

Projektgruppen kan derfor ikke anbefale, at AU afventer et eventuelt system udbudt af Økonomistyrel-
sen.

Alternativ 2. Implementere et standard personaleadministrativt system, der findes på marke-
det i dag

Det andet alternativ bygger på forudsætningen om, at AU ikke afventer et statsligt personaleadministra-
tivt system udbudt af Økonomistyrelsen, da tidshorisonten er for lang i forhold til risici og de nuværende
behov for øget digital understøttelse i personaleadministrationen. I stedet implementeres et af de eksi-
sterende standardsystemer, der findes på markedet i dag.

Jævnfør afsnit 3.2 kan projektgruppen anbefale at ScanPas og Oracle HR indgår i de videre overvejelser
omkring anskaffelse af personalesystem på AU - også set i et længere tidsperspektiv. Både ScanPas og
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Grafisk illustration af alternativ 2



Delrapport - HR sporet - projekt 3

Organisation: Aarhus Universitet Dato: 1. oktober 2009

Programspor: HR-spor Status:

Version: ver. 0.9 Init: LOM

Digitalisering af det personaleadministrative område 42

de forskellige varianter af Oracle HR - herunder UPS - er i større eller mindre omfang baseret på Oracle
teknologi:

System Fordele Ulemper

Oracle HR uden
medfødt SLS integra-
tion

God dækning af funktionalitet

Ikke låst af samarbejde

Ingen medfødt integration til SLS

Alle udviklingsomkostninger bæres
af AU alene

Oracle HR med SLS

integration

God dækning af funktionalitet

Delvist fleksibelt/konfigurerbar samspil
mellem SLS og den personaleadm. del

SLS samarbejdsforum (statslig), der
virker mere fleksibelt end UPS forum

Se afsnit 1.6.1 om SLS problematik-
ken

UPS

(Bygger på Oracle
platform)

Fokus på universitære behov

Flere til at dele udviklingsomkostnin-
gerne

Delvist dækkende funktionalitet

Uhensigtsmæssig integration til SLS

Fastlåst i tungt samarbejdsforum og
pakkeløsning

Se afsnit 1.6.1 om SLS problematik-
ken

ScanPas

(Oracle baseret)

God dækning af funktionalitet

Anvendes af andre universiteter (KU
og AAU)

Uhensigtsmæssig integration til SLS

Se afsnit 1.6.1 om SLS problematik-
ken

Projektgruppen kan ikke anbefale Oracle HR uden medfødt SLS integration, da AU i så fald alene vil bære
alle udviklingsomkostninger til en SLS integration. Det kan generelt ikke anbefales, at AU implementerer
et standardsystem og derefter påbegynder udvikling af væsentlige tilpasninger, der kan sidestilles med
egen udvikling.

På baggrund af samtaler med leverandøren er det projektgruppens umiddelbare vurdering, at der i Oracle
HR løsningen er en fleksibilitet (flexfelter) i samspillet med SLS, således at det er konfigurerbart hvilke
data, der skal styres fra det personaleadministrative system til SLS og omvendt. De konkrete muligheder
vil fremgå af den detaljerede analyse af AU’s kravspecifikation i forhold til systemets features og funktio-
nalitet.

Ud fra projektgruppens evalueringer (bilag 3-5) vurderes UPS på flere områder at have begrænset funk-
tionalitet, bl.a. indenfor ændringer og historik i ansættelsesforhold - set i forhold til en Oracle HR løsning
udenom UPS samarbejdet. Dette sammenholdt med at UPS samarbejdet vurderes som værende tungt,
betyder at projektgruppen umiddelbart har valgt ikke at anbefale UPS anvendes som personaleadmini-
strativt system på AU. Projektgruppen anbefaler dog, at medtage UPS i en kommende udbudsrunde - og
herunder foretage en vurdering af, hvor meget AU sparer ved ”fælles finansiering” under UPS i forhold til
omkostningerne ved at deltage i UPS samarbejdet (”kontingent” og ressourcer allokeret til deltagelse i
UPS samarbejdsforum). Med i vurderingen bør indgå AU’s muligheder for at påvirke den videre udvikling
af UPS.

I forhold til ScanPas vurderer projektgruppen, at systemet (inkl. EPOS modul) overordnet set har den
funktionalitet AU ønsker. Den væsentligste undtagelse er i forhold til samspillet med SLS, hvor ScanPas
lig de fleste andre systemer på markedet modtager data fra SLS, men ikke sender data til SLS. (jf. afsnit
1.6.1 om SLS problematikken) Flere af de øvrige universiteter bl.a. KU anvender ScanPas, og et samar-
bejde med disse universiteter vil give AU en mulighed for at påvirke videreudviklingen af ScanPas retnin-
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gen af en mere hensigtsmæssig integration til SLS samt anvendelse af et personaleadministrativt be-
grebsapparat.

Generelt skal AU foretage en afvejning af ønsket om et standardsystem i forhold til ønske om udvikling af
specifik funktionalitet (herunder også SLS-problematikken). Special tilpasninger og egenudvikling bør så
vidt muligt undgås. Eventuelle ønsker om specialtilpasninger skal i videst muligt omfang løses via:

 Muligheder for at konfigurer standardsystemet

 Påvirkning via tilknyttede samarbejdsfora

 Udvikling af mindre add-ons via API’er (udenfor standardsystemet)

Som en del af modningsprocessen på AU og som forberedelse til implementering (herunder en evt. ud-
budsrunde) indstiller projektgruppen at det nedsættes en arbejdsgruppe til afklaring af følgende:

1. Udarbejdelse af kravspecifikation, hvor de nødvendige opgaver, der skal kunne løses opdeles
i ”need-to-have” og ”nice-to-have”

2. AU’s kravspecifikation sammenholdes med systemleverandørs løsning, med det formål at
vælge system samt foretage en vurdering af hvilke opgaver, der kan løses med det valgte sy-
stem, og hvilke opgaver der kræver en løsning udenfor systemet

3. Afklaring af hvilke processer/forretningsgange, der skal ændres eller afvikles som følge af an-
vendelse af det valgte standardsystem - samt en forventningsafstemning af fremtidige opga-
ver/funktionalitet

4. Afklaring af udfasning henholdsvis arvtager til PØS funktionalitet, der normalt ikke er inde-
holdt i et HR system fx lønkontering, feriefond og feriepenge.

Omkostninger ved indkøb og implementering af et standardsystem fx Oracle HR er - med forbehold for
antal brugere på systemet - groft estimeret en licenspris på ca. 3-4½ mio. kr. i anskaffelse og 22% årlig
support. Hertil kommer implementeringsomkostninger anslået af IT-vicedirektør i Fælles IT til mellem ½-
1 mio. kr. Drift af Oracle baserede systemer er en af spidskompetencerne i Fælles IT på AU, og ligger
derfor i tråd med den øvrige IT kompetenceudvikling.

Opgave År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Licens 3-4½ mio. kr.

Implementering ½-1 mio. kr

Årlig support ½-1 mio. kr. ½-1 mio. kr. ½-1 mio. kr. ½-1 mio. kr. ½-1 mio. kr.

Hardware og drift 250.000 kr. 50.0000 kr. 50.0000 kr. 50.0000 kr. 50.0000 kr.

Datakonvertering ¼-½ årsværk

Lønsumsbudgettering
og fordelingsfunktion

1 årsværk

Oplæring 1 årsværk

I alt 4-7 mio. kr. +
2½ årsværk

½-1 mio. kr. ½-1 mio. kr. ½-1 mio. kr. ½-1 mio. kr.

Det er vanskeligt at foretage en nærmere økonomisk sammenligning af de to beskrevne alternativer -
alternativ 1B: anvendelsen af PØS Stamdata på alle hovedområder i en overgangsperiode frem til Øko-
nomistyrelsen evt. udbyder et system og alternativ 2: implementering af et standardsystem og ikke af-
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vente Økonomistyrelsen. Et fuldt udrullet standardsystem kan ikke sammenlignes rent digitaliserings-
mæssigt med en situation, hvor PØS udrulles som overgangssystem på AU.

Projektgruppen indstiller, at implementeringen af et standardsystem påbegyndes medio 2010 (efter endt
udbudsrunde) med udvalgte hovedområder som pilotforløb med støtte fra centraladministrationen. Side-
løbende skal fastlægges fælles standardiserede processer på det personaleadministrative område, samt
klarlæggelse af opgavefordelingen centralt vs. decentralt. Implementering på alle hovedområder forven-
tes at være afsluttet ultimo 2011.

6.2.4 Klassisk HR

Jævnfør projektgruppens konklusion i afsnit 3.2.6 indgår følgende systemer i de videre overvejelser om-
kring digital understøttelse af de klassiske områder indenfor HR:

 Oracle HR

 ScanPas

 ET-Web

 Mindkey

Oracle HR og ScanPas kan understøtte hele "paletten" af personaleadministrative processer - herunder
også funktionalitet i forhold til fx MUS/GRUS og kompetenceudvikling. Projektgruppen vurderer Oracle HR
og ScanPas som bredt dækkende administrativt orienterede systemer med hovedvægten lagt på registre-
ring af stamoplysninger om medarbejderne samt deres ansættelsesforhold. Ses isoleret på digital under-
støttelse af de bløde HR processer, er det projektgruppens vurdering at systemerne er knap så intuitivt
og brugervenligt som de mere specialiserede systemer. Se nærmere beskrivelse af systemet i bilag 2 og
systemevaluering i bilag 3-5.

ET-Web og Mindkey er karakteriseret ved et mere moderne udtryk, hvor hovedvægten er lagt på strate-
gisk HR såsom talentudvikling, lederunderstøttelse og en vis grad af selvbetjening. I forhold til understøt-
telse af kompetenceudvikling og håndtering af MUS/GRUS samtaler vurderer projektgruppen at ET-Web
og Mindkey tilbyder den mest brugervenlige funktionalitet. Se nærmere beskrivelse af systemerne i bilag
2 og system evaluering i bilag 3-5.

I de fleste standardsystemer indgår understøttelse af de klassiske HR processer, det er derfor projekt-
gruppens indstilling, at man på AU til en start vurderer om anvendelsen af denne funktionalitet dækker
behovet for digital understøttelse af området.

Projektgruppen indstiller ligeledes, at der nedsættes en eller flere arbejdsgrupper (se projektbeskrivelse i
bilag 19) med følgende formål:

 Udarbejdelse af kravspecifikation for hvilke opgaver indenfor det klassiske HR skal kunne løses
(fokus på ”need-to-have”)

 Kravspecifikation sammenholdes med opgaver, der kan løses via det valgte standardsystem

 Formulering af fælles processer for det klassiske HR område på AU - herunder indhold og afvik-
ling af MUS/GRUS samtaler på AU

 Udformning af standardiserede skabeloner til fx anvendelse ved MUS/GRUS samtaler på AU

Såfremt funktionaliteten i valgte standardsystem ikke vurderes at være tilstrækkelig for AU på sigt, anbe-
faler projektgruppen, at se nærmere på ET-Web og Mindkey.



Delrapport - HR sporet - projekt 3

Organisation: Aarhus Universitet Dato: 1. oktober 2009

Programspor: HR-spor Status:

Version: ver. 0.9 Init: LOM

Digitalisering af det personaleadministrative område 45

6.2.5 Modningsproces på AU

Projektgruppen har undervejs identificeret en række projekter, der tilsammen skal føre AU gennem en
modningsproces. Projektgruppen indstiller derfor, at der nedsættes en række arbejdsgrupper til udarbej-
delse af beslutningsoplæg vedrørende følgende:

 Refusion
Formålet er, at definere en fælles proces for håndtering af registrering, tidsfrister, alarmer, an-
modninger m.v. i forhold til sygdom og barsel, samt sikre Virk.dk anvendes som digital under-
støttelse. Se projektbeskrivelse i bilag 17.

 Personalesagens samspil med det personaleadministrative system
Formålet er, at skabe en sikker og overskuelig struktureret oversigt over den ansattes ansættel-
ses- og lønvilkår, således at sagsbehandlingen kan ske på baggrund af personalesystemets op-
lysninger frem for dokumenterne. Se projektbeskrivelse i bilag 18.

 Klassisk HR
Formålet er, at afdække behov ift. funktionalitet i Oracle HR/ScanPas, samt udarbejdelse af fæl-
les processer og arbejdsgange for fx MUS/GRUS samtaler og kompetenceudvikling på tværs af
AU. Se projektbeskrivelse i bilag 19.

 Systemunderstøttelse af lederrollen
Formålet er at afdække hvilke lederopgaver et personaleadministrativt system skal understøtte,
samt hvorledes dette kan varetages af det valgte system. Se projektbeskrivelse i bilag 20.

 Ledelsesinformation og rapporter
Formålet er, at identificere rapporttyper og rapporter, som skal være indbygget i et personale-
administrativt system hhv. i den kommende løsning med ledelsesinformation. Se projektbeskri-
velse i bilag 21.

 Systemunderstøttelse af lønforhandling
Formålet er, at levere relevant løndata til at støtte for de lokale årlige lønforhandlinger. Se pro-
jektbeskrivelse i bilag 22.

 Analyse af udvalgte standardsystemer i forhold til AU’s kravspecifikation
Formålet er, at træffe en fælles beslutning om den nødvendige funktionalitet, samt at sikre denne
funktionalitet understøttes.

 Fælles processer og forretningsgange på det personaleadministrative område
Formålet er, at sikre fælles processer og forretningsgange på det personaleadministrative område
på tværs af AU - og derved modne AU i fusionsprocessen.

 Udfasning og arvtager til PØS funktionalitet
Formålet er, at sikre PØS funktionalitet - der ikke vil være omfattet af et kommende personale-
administrativt system - udfases og varetages på en fornuftig måde andetsteds.

Modningsprocessen vil sammen med øget digital understøttelse medvirke til, at AU vil leve op til strategi-
en om etablering af en sammenhængende, professionel og effektiv personaleadministration og HR-
organisation.

6.2.6 Implementeringsplan

I nedenstående oversigt ses det forventede implementeringsforløb - med opstart Q2 2009 - hvortil der er
knyttet et par kommentar.



Delrapport - HR sporet - projekt 3

Organisation: Aarhus Universitet Dato: 1. oktober 2009

Programspor: HR-spor Status:

Version: ver. 0.9 Init: LOM

Digitalisering af det personaleadministrative område 46

Rekruttering: Der foretages en successiv implementering af PeopleXS - startende med et pilotprojekt på
NAT. Forventningen er, at alle hovedområder har implementeret systemet primo 2010.

Stamdata: Implementeringen af det valgte standardsystem bør opstartes i Q2 2010 med et miks af både
nye og gamle hovedområder som pilotprojekt - fx har både DPU, ASB og DMU vist interesse i at indgå i
pilotforløbet. Inden da - og sideløbende under implementeringen skal afdækkes og dokumenteres perso-
naleadministrative arbejdsprocesser og snitflader centralt og decentralt. I perioden frem til implemente-
ringen af standardsystemet vil de enkelte hovedområder fortsat anvende de eksisterende systemer.

Projektgruppen anbefaler, at der inden pilotimplementering på udvalgte hovedområder dedikeres speci-
fikke ressourcer til at danne et fælles implementerings-team. Formålet med implementeringsteamet er at
sikre forberedelse og gennemførelse af implementeringerne sker ensartet og standardiseret både i pilot-
projektet og på de øvrige hovedområder - samt at viden opbygget i ét implementeringsforløb overføres
og anvendes i de øvrige implementeringer. Implementeringsteamet bør være centralt finansieret og skal
fungere i samarbejde med de tilstedeværende decentrale ressourcer.

Ud over funktionalitet til varetagelse af de personaleadministrative opgaver, indeholder PØS funktionalitet
til varetagelse af lønsumsbudgettering og -fordeling, hvilket er funktionalitet der ikke vil være indeholdt i
et personaleadministrativt standardsystem. Det er derfor vigtigt, at have fokus på hvorledes disse opga-
ver fremover kan understøttes. Projektgruppen ser følgende muligheder, der kan arbejdes videre på:

 Teknisk opdatering af NavisionStat (medio 2010)

 Ændrede principper og processer - medtages i den kommende økonomimodel

 Udvikling af selvstændigt AU modul til NavisionStat eller det kommende personaleadministrative
standardsystemet
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Implementeringsmæssigt vil det være en fordel at have fokus på samspillet med NavisionStat, hvor Øko-
nomisporet oplyser følgende deadlines:
Q3 2010 Teknisk opdatering til NS 5.1 (evt. med ARS supplement)
Q2 2011 Afklaring af principper for Økonomimodellen

Dekomponering og afkobling af PØS funktionalitet vil med fordel kunne tænkes ind i den tekniske opdate-
ring af NavisionStat. Her tænkes specielt på:

 Feriepenge - afklaring af grænseflade til Økonomimodel

 Lønsumsbudgettering og -fordeling - afklaring om dette styringsmæssigt bør ligge i HR, Økono-
misystemet eller et tredje sted

Den primære implementering for hovedområderne på 8000C kan derfor forventes at ligge i perioden Q3
2010-Q3 2011.

IDM: Step 1 er implementering af en fælles adressebog på AU ultimo 2009. Step 2 implementering af et
Integrationsplatform Q2 2010. Step 3 vil være en successiv proces, hvor eksisterende og nye systemer
integreres med integrationsplatformen. Prioriteringen af hvilke systemer, der skal integreres hvornår, bør
afklares ud fra hvor det bibringer størst værdi for AU som helhed, og er derfor ikke medtaget i implemen-
teringsplanen.

6.2.7 Økonomi

Med den viden projektgruppen har om priser og økonomi for de udvalgte systemer, må på nuværende
tidspunkt karakteriseres som værende meget løse estimater. Leverandørerne ønsker ikke at give en på
pris, før de får et nærmere kendskab til de to parametre:

 omfanget af ønsket funktionalitet

 antallet af brugere

Den viden projektgruppen er i besiddelse af omkring tilrettelæggelse af HR-processerne på AU i fremtiden
og om antallet af brugere, gør det kun muligt at lave et groft økonomisk estimat for anskaffelse, imple-
mentering og drift af systemerne. De fleste systemleverandørers prismodel er sammensat af en licenspris
pr. medarbejder (denne pris falder desto flere medarbejder) og en implementeringspris. Nedenstående
økonomisk oversigt er estimater baseret på udvalgte leverandørs prismodeller, og skal kun betragtes som
vejledende.

Undtaget herfra er rekruttering idet der foreligger et tilbud fra PeopleXS omfattende hele AU. (Se det
fulde tilbud i bilag 15)

System Leverandør Årlig licens Engangs omkost-
ning

Betingelser

Rekruttering PeopleXS Kr. 376.000 Kr. 45.000 80 ”full users” licenser

Ubegrænsede ”light
user”

Basis support

Fælles implementering
for hele AU

Klassisk HR MindKey

eller

ET-Web

Leje-model:

Kr. 0,7 - 1,2 mio. Kr. 2-500.000

8.000 medarbejdere

Excl. evt. Hosting, data
konvertering
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Købe-model:

Kr. 300.000 Kr. 1,8 mio.

Standardsystem
fx Oracle HR

22% af éngangs-
omkostningerne

Kr. 3-5 mio.

+ SLS2 forum:

Kr. 260.000

+ impl:

Kr. ½-1 mio. kr.

8.000 medarbejdere

Excl. Data konvertering.,
integration til øvrige
systemer og special rap-
porter

Nedenstående er estimerede ressourcetræk for de anbefalede projekter (målt i årsværk):

Projekter 2009 2010 2011

Refusioner 9 pers. á 1 mdr.

Klassisk HR 9 pers. á 1 mdr. 9 pers. á 2 mdr.

Ledelsesinformation og rapporter 9 pers. á 1 mdr.

Systemunderstøttelse af lederrollen 9 pers. á 1 mdr. 9 pers. á 1 mdr.

Systemunderstøttelse af lønforhandling 9 pers. á 1 mdr. 9 pers. á 1 mdr.

Personalesagens samspil med personalesy-
stem

9 pers. á 1 mdr. 9 pers. á 1 mdr.

Analyse af standardsystemer i forhold til
AU’s kravspecifikation

9 pers. á 1 mdr.
4 pers. á 1 mdr.

Fælles processer og forretningsgange på det
personaleadministrative område

10 pers. á 3 mdr.

Udfasning og arvtager til PØS funktionalitet 3 per. á 1 mdr. 5 pers. á 2 mdr. 3 per. á 1 mdr.

Udbudsarbejde 3 per. á 1 mdr.

Et mere præcist estimat vil forekomme, når de enkelte projekter er beskrevet nærmere. Der kan desuden
blive tale om anvendelse af ekstern konsulentbistand, såfremt det ikke er muligt at finde tilstrækkelig
interne ressourcer.
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7. Bilag

Bilag 1: PID - Projektiniteringsdokument

Bilag 2: Systembeskrivelser

Bilag 3: System evaluering - AU rating

Bilag 4: System evaluering - Detaljeret

Bilag 5: System evaluering - Nathan rating

Bilag 6: Systemoversigt inkl. snitflader for de enkelte hovedområder

Bilag 7: Behovsafdækningsundersøgelse

Bilag 8: Rekruttering af VIP

Bilag 9: Indstilling vedr. valg af rekrutteringssystem

Bilag 10: Input fra HR-sporets projekt 1 og 2

Bilag 11: Input fra IT-sporet

Bilag 12: Input fra Økonomisporet

Bilag 13: Beskrivelse af PØS moduler

Bilag 15: Tilbud fra PeopleXS - Rekruttering

Bilag 16: Personaleadministrative systemers anvendelse og evaluering på andre universiteter

Bilag 17: Projektbeskrivelse ”Refusioner”

Bilag 18: Projektbeskrivelse ”Personalesagens samspil med personalesystem”

Bilag 19: Projektbeskrivelse ”Klassisk HR”

Bilag 20: Projektbeskrivelse ”Systemunderstøttelse af lederrollen”

Bilag 21: Projektbeskrivelse ”Ledelsesinformation og rapporter”

Bilag 22: Projektbeskrivelse ”Systemunderstøttelse af lønforhandling”
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Dokumentkontrol

Revisionshistorik

Ændringer:

Ændringsdato Hvad er der blevet ændret

01-10-2008 Dokument oprettet
27-10-2008 Opdateret med kommentar efter review møde
31-10-2008 Business case, risici m.m. er tilføjet
07-01-2009 Opdatering af projektorganisation
12-01-2009 Opdateret og godkendt med OBH kommentar
29-03-2009 A) Milepæle ændret for fase 1.

Slettet tekst:
 Udfærdigelse af beslutningsoplæg - leverance 1, 2, 3, 4, 5, 6 og

7
Nye milepæle med dato indsat.

B) Dato for opstart af fase 2 ændret

Dato ændret fra d. 1. august til d. 1. oktober.
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Projektinitieringsdokument - 612503

Kortlægning af systembehovet på det personaleadministrative område

1. Formål og baggrund for projektet

Den Administrative Forandringsproces er en række projekter, der skal sikre, at alle dele af
administrationen på Aarhus Universitet kan leve op til strategiens mål om effektiv støtte og service
til universitetets kerneaktiviteter. Processen skal fremtidssikre administrationen ved øget anvendelse
af digitale løsninger, fælles standarder og fælles systemer.

Forandringsprojektet Aarhus Universitet igangsatte i 2008 et antal spor, herunder:

 IT-sporet
 Økonomisporet
 Studiesporet
 HR-sporet
 Bygningssporet

Hvert spor omfatter en række projekter, hvoraf nogle allerede er definerede og andre endnu ikke er.
Samtlige spor refererer til Forandringsprojektet Aarhus Universitets øverste styringsenhed, der
ledes af Prorektor Søren E. Frandsen.

Et af elementerne for at opnå dette er, at der fremadrettet skal anvendes én sammenhængende
effektiv personaleadministration på hele AU og dermed brug af samme procedurer og standarder på
alle hovedområder om end eventuelt organiseret forskelligt.

Gennemførelse af projektet for ”Digitalisering af det personaleadministrative område” er opdelt i
følgende 2 faser, hvor hver fase skal betragtes som et selvstændigt projekt med hver deres
udfordringer:

 Fase 1 - Udarbejdelse af beslutningsoplæg om mulig standardisering af de
personaleadministrative processer på AU - inklusiv digital understøttelse (1/1-2009 -
30/9-2009).

 Fase 2 - De(t) valgte digitale overgangssystem og standardiserede
personaleadministrative processer implementeres på tværs af hovedområderne som
besluttet (1/10-2009 - ??).

Nærværende projektinitieringsdokument omhandler primært en beskrivelse af de overordnede mål
for projektet og dets succeskriterium samt beskrivelse af projektforløbet.
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Det personaleadministrative område er meget omfattende og i betydeligt omfang reguleret ved
overenskomstsystemet og forskellige lovområder. Brug af terminologien ”ét system” skal derfor
ikke billedligt forstås som ét fysisk system, men derimod ét kompleks bestående af flere
personaleadministrative systemer. På længere sigt er ambitionen dog at have et
personaleadministrativt system bestående af så få softwaresystemer som muligt.

Målene for de 2 faser i projektet er som følger:

Fase 1:
 At udarbejde et beslutningsoplæg til valg af personaleadministrativt overgangssystem.

o Afdækning af eksisterende personaleadministrative systemer på AU (kan et eller
flere af de eksisterende systemer tilsammen håndtere digitaliseringen af udvalgte
processer)

o Afdækning af udvalgte personaleadministrative standardsystemer på markedet
(hvilke standardsystemer understøtter digitaliseringen af de udvalgte processer)

o Ambitionen er, at det personaleadministrative systemkompleks på sigt består af så få
systemer som muligt.

 At udarbejde et beslutningsoplæg til fremme af digitaliseringen på det
personaleadministrative område:

o At identificere muligheder for standardisering af digitalt understøttede
personaleadministrative processer inden for eksempelvis nedenstående områder

1. Ansættelsesflow, herunder rekruttering
2. Ferieadministration, herunder ferieafholdelse
3. Sygefravær og andre fraværsforhold
4. Kommunal syge- og barselsrefusion
5. Ændring af ansættelsesvilkår under ansættelsen
6. Forskellige former for orlov, med særlig fokus på barsel
7. Lønoversigter i forbindelse med lønforhandlinger, herunder indplacering ved

ansættelsestidspunkt
8. Udtræksfaciliteter fra SLS til brug for ledelsesinformation og økonomidata

(fra (individ) institutlederniveau til AU-niveau)
Dette punkt skal kvalificeres i tæt samspil med Økonomirapporterings-
projektet. Definition af data bør udtænkes. Desuden skal det afklares, om
udtræksfaciliteterne skal laves for HR-sporet eller tænkes bredere

9. Hurtig fremfindelse af regelsæt og politikker, herunder vejledninger for at
sikre effektivitet og kvalitet i den decentrale opgaveløsning

10. Pt. uidentificerede områder, der vurderes som værende væsentlige

Der skal ske en prioritering af de ovennævnte områder ud fra forventet økonomisk
gevinst og/eller forventning om tilførsel af et kvalitativt løft.
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o At afdække krav og snitflader til øvrige spor i forandringsprocessen samt øvrige
projekter i HR-sporet

 At skabe overblik over udviklingen af øvrige interessenters digitalisering af det
personaleadministrative område:

o Økonomistyrelsen
o Øvrige danske universiteter

 At udarbejde et beslutningsoplæg for udbredelse af digitalt personalearkiv på hele AU ved
anvendelse og udbygning af eksisterende system Captia, jf. selvstændig projektbeskrivelse.

Fase 2:
 Implementering af det valgte digitale personaleadministrative system, således at de

standardiserede personaleadministrative processer understøttes for hele AU i
overgangsperioden frem til Økonomistyrelsen lancerer et nyt personaleadministrativt
standardsystem.

Der er i projektet snitflader til især projekt 2 i HR-sporet i forbindelse med fastlæggelse af de
personaleadministrative processer. Desuden er der snitflader til IT-sporet i forhold til den
tidsmæssige fremdrift af IT infrastrukturen til understøttelse af de personaleadministrative systemer,
samt til Økonomi-sporet i forhold til den valgte økonomimodel.

2. Hovedresultater og succeskriterier

2.1 Arbejdsmetode

Metodisk vil beskrivelsen af de eksisterende personaleadministrative processer tage
udgangspunkt i en beskrivelse af processerne på et enkelt hovedområde. De øvrige
hovedområder vil herefter beskrives med udgangspunkt i heri.
I bilag 1a ses en oversigt over faserne i projektet, mens bilag 1b viser arbejdsgangen i fase 1.

Beslutningsoplægget vil angiveligt indeholde beskrivelser af flere mulige scenarier, præsenteret
ved fordele og ulemper, samt konsekvenser for hovedområderne.

Sporarbejdet har fokus på beskrivelse og anbefalinger, mens selve implementeringen forankres i
linjeorganisationen.

2.2 Succeskriterier for projektet

Det overordnede succeskriterium for projektet og dets to faser er:
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At etablere ét fælles og sammenhængende digitalt personaleadministrativt system, der
understøtter de personaleadministrative opgaver og arbejdsflows på hele Aarhus Universitet

Projektets fase 1 og 2 er lykkedes, hvis følgende hovedresultater bliver realiseret:

 Etablering af en professionel og effektiv personaleadministration
 Standardisering af systemunderstøttelse med beskrivelse af processer og instrukser
 Etablering af et sammenhængende personaleadministrativt system på AU
 Implementering af fælles digitalt personalearkiv på hele AU (se selvstændig

projektbeskrivelse)

Hovedresultat: Etablering af en professionel og effektiv personaleadministration
Succeskriterier:
 Implementering af standardiserede og digitale personaleadministrative processer på

udvalgte områder.
 De valgte områder er analyserede og dokumenterede. Linieorganisationen udarbejder

instrukser over processerne.

Hovedresultat: Standardisering af systemunderstøttelse med beskrivelse af processer
og instrukser
Succeskriterier:
 Afdækning af eksisterende personaleadministrative standardsystemer samt beskrivelse af,

hvordan systemerne understøtter de udvalgte personaleadministrative processer.
 Udarbejdelse af forslag til standardisering af udvalgte personaleadministrative processer,

som kan underbygges af eksisterende eller kommende digitale systemer
 Uddannelse af superbrugere i brug af nye standardiserede processer og digitalt system.

Hovedresultat: Etablering af et sammenhængende personaleadministrativt system på
AU
Succeskriterier:
 Udarbejdelse af forslag til anvendelse af fælles digital personaleadministrative systemer på

AU. De digitale systemer/hjælpeværktøjer skal hænge sammen til trods for, at der muligvis
er tale om flere forskellige systemer.

 Implementering af fælles digitalt personaleadministrativt system på hele AU.
Implementeringen af det valgte system testes inden udrulningen sker til hele AU. Der
udarbejdes testrapport for implementeringen. Styregruppen skal godkende denne rapport.

2.3 Leverancer

På baggrund af ovenstående fremgangsmåde, i forbindelse med af beslutningsoplæg til
digitalisering af det personaleadministrative område på AU, vil AU og PwC i samarbejde
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levere en række leverancer i perioden januar 2009 - september 2009. Der er tale om
følgende leverancer:

Fase 1:

1. Kortlægning af eksisterende personaleadministrative systemer på AU
Der udarbejdes en oversigt samt evaluering af eksisterende digitale
personaleadministrative systemer på AU.

2. Prioritering af personaleadministrative processer
Der foretages en prioritering af de udvalgte processer (jf. projekt 2) ud fra en
vurdering af, om en digitalisering vil give en økonomisk gevinst og/eller et
kvalitetsmæssig løft af det personaleadministrative område på AU.

3. Kortlægning af personaleadministrative processer og snitfalde for udvalgte
opgaver baseret på resultatet af projekt 2
Der udarbejdes en beskrivelse af de personaleadministrative processer. Der kan
evt. bliver tale om mere detaljerede beskrivelser (inkl. swimlanes).

4. Beskrivelse af behov fra andre spor i forandringsprojektet
Der udarbejdes en beskrivelse af krav, der måtte være til det digitale
personaleadministrative system fra andre spor og øvrige projekter i HR-sporet.

5. Status på specificering og udvikling af digitale personaleadministrative
systemer hos Økonomistyrelsen og de øvrige danske universiteter

Løbende følges udviklingen af digitale personaleadministrative systemer hos
Økonomistyrelsen og de øvrige danske universiteter. På baggrund heraf
udarbejdes et notat over status på området.

6. Beskrivelse af mulighederne for udbredelse af Captia som personalearkiv på
hele AU (Delprojekt - se selvstændig projektbeskrivelse).

7. Vurdering af områder, hvor standardiserede processer inklusiv forslag til
mulig digital understøttelse med fordel kan implementeres
Fastlagte (jf. projekt 2 og evt. projekt 4) arbejdsprocesser analyseres og valideres
i sammenhæng med mulige eksisterende digitale systemer. På baggrund heraf
udarbejdes et beslutningsoplæg til valg af standardiserede processer, organisering
og fælles digitalt personaleadministrativt system på hele AU.
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Fase 2:

1. Udarbejdelse af implementeringsplaner
Der udarbejdes implementeringsplaner for implementering på baggrund af fase 1.
Planen indeholder en langsigtet udrulningsplan.

2. Udarbejdelse og dokumentation af standardiserede processer på de udvalgte
områder
Der udarbejdes dokumentation for de nye/standardiserede processer inklusiv
digital understøttelse. Dette i tæt koordination med projekt 2.

3. Implementering af standardiserede processer
Implementering af standardiserede processer, jf. implementeringsplanen.

4. Implementering og udrulning af digitalt personaleadministrativt system i
hele AU (eller dele af AU)
Det valgte system implementeres, jf. implementeringsplanen.

5. Uddannelse af brugere
Sikre brugere fra alle 9 hovedområder til varetagelse af daglig brug af de
standardiserede personaleadministrative processer inklusiv digital understøttelse.
Derudover skal der være fokus på kvalitetssikring i brugen af det
personaleadministrative system.

3. Business Case

Business casen omfatter hele projektet, dvs. både fase 1 og 2.
Ved at indføre standardiseret brug af fælles personaleadministrativt system med digital
understøttelse, vil der kunne opnås nogle konkrete kvalitative og kvantitative fordele:

 Driftsudgifter
o I dag anvendes forskellige systemer på de forskellige hovedområder.
o Afhængig af det valgte fælles systemkompleks og den fremtidige IT-infrastruktur på

AU, kan der være besparelsesmuligheder indenfor bl.a. licensbetalinger, fejlretning
og videreudvikling, serverkapacitet og driftsudgifter.

 Vedligeholdelse af data
o I dag fødes og vedligeholdes de samme data flere forskellige steder.
o Fremover fødes og vedligeholdes data ét sted, hvilket højner både effektivitet og

kvaliteten.

 Frigørelse af ressourcer
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o I dag anvendes forskellige processer både manuelt og digitalt på de forskellige
hovedområder på AU.

o Fremover vil processerne være optimeret, ensrettet og digitalt understøttede, hvilket
betyder at ressourcer vil frigives til mere værdiskabende opgaver.

 Fastholdelse af viden
o I dag er hvert hovedområde afhængig af den viden egne medarbejdere har om det

personaleadministrative system.
o Fremover vil der være større ”kritisk masse” idet flere medarbejdere på tværs af

hovedområderne vil have kendskab til brugen af samme system, hvilket gør AU
mindre sårbar i en tid med knappe vidensressourcer.

 Uddannelse af brugerne
o I dag skal nye og eksisterende brugere på hvert hovedområde oplæres og

videreuddannes i både forskellige systemer og forskellige processer.
o Fremover vil der kunne udarbejdes fælles uddannelsesplaner, fælles kurser osv.

4. Budget og tidsplan

4.1 Tidsplaner og milepæle

Tidsplanerne og milepælene for projektet kan opdeles i to faser.

Tidsplan for fase 1:
Startdato: 1. januar 2009
Forventet slutdato: 30. september 2009

Milepæle:

 30. juni: Aflevering til OBH review
 28. august: Aflevering til referencegruppe
 30. sept.: Endelig aflevering

Tidsplan for fase 2:
Startdato: 1. oktober 2009
Forventet slutdato: XX

Milepæle:

 Udarbejdelse af implementeringsplaner og processer vedr. drift - leverance 1 og 2
 Implementering af digital understøttede personaleadministrative processer - leverance 3,

4 og 5
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4.2 Budget

På nuværende tidspunkt er der lavet estimat for interne ressourcer og øvrige omkostninger -
herunder eksterne ressourcer. (baseret på budget estimat fra 18. september):

Interne årsværk (årsværk)
Projekt 3 – Digitalisering af det
personaleadministrative område

2008 2009 2010

Projektgruppe:
8 projektdeltagere – 3. mdr pr. deltager
(i alt 24 mdr.) 0,5 1,5

I alt 0,5 1,5

Øvrige omkostninger (ddk)
Projekt 3 – Digitalisering af det
personaleadministrative område

2008 2009 2010

Projektgruppe:
1 ekstern projektleder 240.000 kr. 240.000 kr.

Ekstern konsulentbistand – 5 mdr. 750.000 kr.

Superbruger kursus: 3 hold bestående af 12
deltagere (4 kursusdeltagere pr. hovedområde
(9) i alt 36 deltagere) deltager i et 2x5 dages
superbrugerkursus – hertil kommer udgifter til:

Forplejning 200 kr. pr. deltager

Underviser (ekstern)
Arbejdsløn pr. deltager er ikke medregnet

7.200 kr.

600.000 kr.

Udvikling af kursusmaterisle 50.000 kr.

Anskaffelse af licens – digitalt
personaleadministrativt system

2.000.000 kr.

Efterfølgende implementering 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.

I alt 240.000 kr. 4.647.200 kr. 1.000.000 kr.

HR-sporet, hvor projektejerskabet udgår fra, stiller med 1/3 fuldtidsressource, som er
allokeret til koordinering af de 4 projekter i HR-sporet.
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5. Risikovurdering af projektet

Accept af forandringer og begrænsede frihedsrammer
Projektets succes vil i høj grad afhænge af om linjeorganisationen forstår og accepterer fordelene
ved brug af standardiserede processer. Har linjeorganisationen i stedet primært fokus på de mere
begrænsede frihedsrammer, som standardiseringen af processerne også vil medføre, vil den
manglende accept medføre, at standardisering er uopnåelig.
Projektets succes er derfor afhængig af, at den lokale ledelse på hovedområderne er parate til
forandringer på området og dermed lever op til deres ansvar i relation til implementeringen af de
standardiserede digitale processer ved at sikre den nødvendige faglighed hos brugerne til udførelse
af de decentrale digitale arbejdsprocesser.

Fremdrift og resultat af projekt 2
Desuden afhænger projektets succes af fremdrift og resultat af projekt 2, hvor de
personaleadministrative snitflader og processer fastlægges - herunder især ansættelsesproceduren.
For ikke at tabe momentum, vil der være et tidsmæssigt overlap, hvor processer defineres i projekt 2
som nærværende projekt samtidig skal optimere digitalt. Dette stiller krav til tæt koordination
mellem de to projekter.

Fokus på hvem frem for på hvad
Endelig er der risiko for at fokus på organiseringen frem for udførelse af opgaven - dvs. hvem er
ansvarlig for udførelse af opgaven frem for, hvordan opgaven udføres optimalt.

6. Organisering

Projektet Digitalisering af det personaleadministrative område er et projekt i HR-sporet, som igen er
ét af fem spor i AU’s forandringsprojekt.
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Projektet er organiseret som følger:

Sporleder:
 Ole Bjørn Hansen, DMU

Koordinator i HR-sporet:
 Lise Aaen, HR-sporkoordinator, DMU

Projektgruppe:
 Lone Mørup, projektleder, PwC, lom@pwc.dk, Tlf: 2148 1879
 Lars Mose, AU, lmo@adm.au.dk, Tlf: 8942 1136
 Lars Villemoes, DMU, lvi@dmu.dk, Tlf: 4630 1333
 Margrethe Lundgaard, DJF, margrethe.lundgaard@agrsci.dk, Tlf: 8999 1645
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7. Interessentanalyse

Interessenter er rektoratet, dekaner, personaleadministrative medarbejdere på alle hovedområder
samt lønmedarbejdere. Hertil kommer projektdeltagere fra de øvrige projekter i HR-sporet og fra de
øvrige spor (især Økonomispor og IT-spor).
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Bilag 1a
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Bilag 1b
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1. ARS

Leverandør Topsolutions A/S
Danskudviklet.

Kort beskrivelse ARS er et fuldt integreret add-on til Navision Stat, som kan anvendes til styring af
aktiviteter, mål og ressourceanvendelse.

Ressourceanvendelsen på aktiviteterne budgetteres og forbruget af tid og kroner
registreres.

Fraværsregistrering og –administration er integreret med tidsregistreringen. Der
tilskrives og nedskrives på saldi som ferie, flex, omsorgsdage og afspadsering.

I tilknytning til ARS kan der tilkøbes funktionalitet til kvalifikationsstyring.
Medarbejdernes kvalifikationer registreres, der opstilles mål og deadlines for
målopfyldelse. Det er muligt at budgettere med behov for kvalifikationer og
således finde evt. behov for yderligere kvalifikationer.

ARS har i øvrigt ingen funktionalitet til personaleadministration.

Teknologi og mulighed
for valg af andre
leverandører.

MS Dynamics NAV.

Der er flere konsulentfirmaer, som har lavet partneraftaler med Microsoft om
videreudvikling af og rådgivning om Navision og med Topsolutions om ARS.

Mangler Alle væsentlige funktionaliteter til understøttelse af hovedprocesserne indenfor
personaleadministration og HR.

Bem. Offentlige kunder: Tidligere sektorforskningsinstitutioner, herunder DMU og DJF.

Vurderingen beror på indgående kendskab til ARS-funktionaliteter.

ARS kan ikke benyttes som et system til personaleadministration.

Krydsskema for ARS Proces Kategori Forvaltning Registrering Økonomi
Løn

Økonomi
ikke-Løn

HR Information

Rekruttering
Stillingsopslag
Ansøg.behandling
Bedøm.udvalg
Udvælgelse
Jobbeskrivelser

Ansættelse mv
Ansættelse
Modtagelse af nyansat
Lønforhandling
Ændring af ans. forhold
Over/Merarbejde 5
Orlov
Afvikling
Org. beskrivelse
Fravær
Ferie 4 5
Omsorgsdage 4 5
Seniordage 5
Sygdom 5
Barsel 5
AMU-uddannelse
Vagtplanlægning 2



HR Classique
Mus & Grus
Kursusadm.
APV/arbejdsmiljø
Uddannelsesplanlægning
(elever, kursusdeltagelse
mv.)
Personaleudvikling 5 3
Kompetancer/CV’er 5 3

2. BiWeb

Leverandør Software IQ A/S http://www.softwareiq.dk/index.htm
Dansk udviklet

Kort beskrivelse Biweb står for Business Intelligence Web. BiWeb er designet til at lave web-baserede
budgetteringssystemer, ledelsesrapportering, analyser, balanced scorecard,
konsolidering og lignende. Desuden kan BiWeb bringe viden ud til hele organisationen
på en nem måde, samt indsamle data fra alle i organisationen og gemme brugerdata.

BIWeb arbejder sammen med de fleste gængse OLAP databaser.

Der er udviklet flere løsninger til BiWeb. I DMU benyttes værktøjet til analyse af
løndata fra SLS bl.a. til støtte under lønforhandlingerne. Der kan udregnes kostpriser
og trækkes diverse rapporter.

BIWeb modulerne kan integreres fuldt med både TARGIT og Microsoft Sharepoint. I
samme øjeblik f.eks. et budgetforecast i Budget IQ er opdateret, er alle TARIGT
analyser også automatisk opdateret.

I MS Sharepoint samles adgang til virksomhedens værktøjer. Til BIWeb leveres web-
parts til integration med MS Sharepoint.

Teknologi og
mulighed for valg
af andre
leverandører.

Baseret på Microsoft teknologi.

Leverandør er BiWeb partner.

Mangler

Bem. Offentlige kunder: DMU, KL, Københavns kommune, Region Midt.

Vurdering er baseret på demo samt DMU's viden om værktøjet.

Det vurderes at BiWeb er et velegnet analyseværktøj, som kan benyttes til bla.
lønanalyse og understøttelse af lønforhandling m.m.

Krydsskema for
BiWeb

Kategori
Proces

Forvalt-
ning

Registre-
ring

Økonomi
Løn

Økonomi
ikke-Løn

HR Informa-
tion

Rekruttering

Stillingsopslag

Ansøg.behandling

Bedøm.udvalg

Udvælgelse

Jobbeskrivelser

Ansættelse mv

Ansættelse 4

do., Ph.d. 4

do., gæsteforsker

do., rummelig arb. 4

Modtagelse af nyansat

Lønforhandling 5 5 5



Ændring af ans. forhold 4

Over/Merarbejde 4

Orlov 4

Afvikling 4

Org. beskrivelse

Fravær

Ferie

Omsorgsdage

Seniordage

Sygdom

Barsel

AMU-uddannelse

Vagtplanlægning

HR Classique

Mus & Grus

Kursusadm.

APV/arbejdsmiljø

Uddannelsesplanlægning
(elever, kursusdeltagelsemv.)

Personaleudvikling

Kompetancer/CV’er

3. DJF's medarbejderdatabase.

Leverandør DJF
Egenudviklet

Kort beskrivelse Medarbejderdatabasen rummer aktuelle og historiske informationer om alle de
personer, som har eller har haft deres daglige gang i DJF, herunder også
personer, som ikke findes i SLS. Databasen er selvudviklet i Access.

Der registreres bla. organisatorisk tilhørsforhold til institutter/afdelinger og
grupper/enheder, fysisk placering i bygning og kontor, geografisk placering,
kaldetitler, uddannelse og arbejdstelefon/mobilnr. Der er mulighed for yderligere
at tilføje sprogkundskaber, phd-forløb, international forskningserfaring og tidligere
joberfaring.

For at spare oprettelse af personer flere steder, leveres persondata til rigtig
mange andre systemer: DJF-telefonbog, AU-telefonbog, internet, PURE,
emailsignatur, bookingsystem, IT-helpdesk m.fl.

Teknologi Access

Mangler Mange.

Bem. Medarbejderdatabasen er lavet for at have et sted at registrere informationer,
som skal bruges i andre systemer. Den kan ikke erstatte et
personaleadminsitrativt system, videreudvikling er standset og den vil blive
udfaset ved ibrugtagning af et personaleadministrativt system.

Krydsskema for DJF’s
medarbejder database

Proces Kategori Forvaltning Registrering Økonomi
Løn

Økonomi
ikke-Løn

HR Information

Rekruttering
Stillingsopslag
Ansøg.behandling
Bedøm.udvalg
Udvælgelse
Jobbeskrivelser

Ansættelse mv



Ansættelse 5
Modtagelse af nyansat
Lønforhandling
Ændring af ans. forhold 5
Over/Merarbejde
Orlov 5
Afvikling 5
Org. beskrivelse 5
Fravær
Ferie
Omsorgsdage
Seniordage
Sygdom
Barsel
AMU-uddannelse
Vagtplanlægning

HR Classique
Mus & Grus
Kursusadm.
APV/arbejdsmiljø
Uddannelsesplanlægning
(elever, kursusdeltagelse
mv.)
Personaleudvikling 2
Kompetancer/CV’er 3

4. EasyCruit

Leverandør Stepstone Solutions A/S www.stepstonesolutions.dk

Kort beskrivelse e-rekrutteringsløsning

Integreret til en lang række online jobportaler, inklusive StepStone's førende
europæiske jobportaler

Annoncering af ledige stillinger på eksterne jobportaler, så vel som på
virksomhedens egen internetside til jobopslag.

Online screeningsspørgsmål, som automatiserer førstesorteringen af kvalificerede
kandidater

Overblik over alle aktive, udløbne og afsluttede rekrutteringsprojekter

CV søgefunktion, som gør det muligt at udføre avancerede søgninger i de
indkomne ansøgninger.

Emnebank.

Teknologi og mulighed
for valg af andre
leverandører.

Application Service Provider løsning. Ingen lokal software. StepStone hoster og
administrerer. Adgang med netbrowser.

Integration til Outlook.

Fordi der er tale om en ASP-løsning, kan rådgivning og support ikke søges hos
andre end denne leverandør.

Mangler 1. Elektronisk bilagsmateriale over 2MB kan ikke håndteres.
2. Integration til journal (evt. arkivering via Outlook).
3. Det skal undersøges nærmere om indrapporteringskrav kan understøttes

Bem. Hurtig implementering.

Offentlige kunder: KU.



Vurderinger er baseret på møde med Stepstone + skriftligt materiale.

Vurderes som velegnet til understøttelse af rekrutteringsprocessen i AU.

5. EPOS

Leverandør PBJ A/S www.pbj.dk
Dansk produkt.

Kort beskrivelse Epos e-Rekruttering består af værktøjer som understøtter arbejdsprocesserne og
kommunikationen mellem HR-afdelingen, den enkelte leder og kandidaten, når
der skal ansættes nye medarbejdere.

- Jobportal og emnebank
- Skabeloner og værktøjer
- Redigering af standardbreve og sprogstyring
- Standardiserede arbejdsprocesser
- Screenings- og vurderingsværktøjer
- Elektronisk sagsbehandling og standardmails

Log over alle korrespondancer kan bruges som dokumentation på personsagen.

Teknologi og mulighed
for valg af andre
leverandører.

.Net
MS SQL*Server
Integration til Office

Der er ingen alternative partnere, som kan videreudvikle og rådgive om EPOS.

Mangler 1. Integration til journal (evt. arkivering via Office).
2. Eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalg skal oprettes som

systembrugere.

Bem. EPOS e-Rekruttering kan kombineres med EPOS HR til et allround
personaleadministrativt system inklusiv understøttelse af klassisk HR. EPOS HR
skal i givet fald underkastes nærmere vurdering.

Ingen offentlige kunder.

Vurderinger er baseret på demo ved PBJ + skriftligt materiale.

EPOS vurderes som et egnet system til at understøtte rekrutteringsprocessen.

6. ETWeb

Leverandør Stepstone Solutions http://www.stepstonesolutions.dk/
Tysk produkt.

Kort beskrivelse ETWeb™ er en 100% webbaseret løsning, den er skalerbar og kan integreres med
den eksisterende IT infrastruktur eller anvendes isoleret. I selvbetjenings
adgange kan brugerne opdatere relevant information i overensstemmelse med
deres rettigheder. Det kan være som medarbejdere, ledere eller HR-
medarbejdere.

HR-styring er grundmodulet med stamdata. Modulet giver overblik over de
enkelte medarbejderes stilling, enten stillingsrelateret eller funktionsrelateret. Det
betyder, at man kan visualisere organisationsstrukturer og forskellige
rapporteringshierarkier. Modulet kan integreres med f.eks. lønsystem, så
stamdata hentes der fra.



Målstyringsmodulet sikre, at de resultater medarbejderne leverer, er i
overensstemmelse med virksomhedens strategiske mål.

Kompensationsmodulet giver det fulde overblik over alle medarbejderes
kompensationsplaner, herunder fast løn, variabel løn, incitamenter, frynsegoder &
ikke monetære goder.

Kompetencestyringsmodul giver mulighed for at oprette kompetenceprofiler på
udvalgte eller alle stillinger i organisationen. Medarbejderne kan herefter blive
evalueret op imod disse profiler. Udviklingsstyring forvandler krav defineret i
kompetencestyringen til specifikke kursus- og udviklingstiltag.

360 Grader Feedback kan samle evalueringer fra relevante parter, så som
overordnede, kollegaer og underordnede. Evalueringsresultat anskueliggøres
grafisk i systemet i form af Yoharis vindue.

Karriere- & Efterfølgerplanlægningsmodul understøtter karriereplan-lægning.

Teknologi og mulighed
for valg af andre
leverandører.

.NET + MS SQL*Server
Rapporter udvikles i MS Reporting Services og integreres i systemet.

Der er ingen partnere, som kan videreudvikle og rådgive om ETWeb, men der er
mange partnere, som kan levere ydelser mht. MS SQL Server og Reporting
Services.

Mangler 1. Rekruttering
2. Fraværsregistrering- og administration samt refusionshåndtering (findes

endnu ikke i standardløsning, men som tilpasset version).
3. Integration til SLS (kan etableres på dataniveau via SLS uddata)
4. Integration til journal (arkivering via Officeprogrammerne).

Bem. Offentlige kunder: Ingen

Vurdering og beskrivelse er baseret på forevisning ved Stepstone Solutions +
skriftligt materiale.

Vurderes som et velegnet moderne allround 2. generations system, hvor
hovedvægten er lagt på HR-delen, og som det er muligt at integrere med øvrige
systemer i AU.

7. FUA

Leverandør Internt udviklet ved AU.

Kort beskrivelse FUA er et system til rekruttering af ph.d.-studernede.

Der startes et opslag og ansøgerne opretter sig som bruger. Brugerid er cpr.nr.
Hvis ansøger allerede er kendt af systemet, hentes personlige data fra Delphi.
Der er sprogvalg mellem dansk og engelsk. Via drop menu vælges fakultet og
opslag.
Ansøgeren taster sine personlige oplysninger, ønsker til vejleder og finansiering.
Der kan vedhæftes bilag til ansøgningen.

Bedømmelsesudvalget medlemmer har adgang til ansøgningerne og kan
kommunikere indbyrdes om vurderingen af ansøgerne.

Der kan ikke sendes svarbrev til ansøgerne fra systemet.

Teknologi og mulighed
for valg af andre
leverandører.

Web-applikation, som er baseret på en Oracle database.

FUA er udviklet af Århus Universitet.

Mangler Adgang for brugere uden CPRnr.



Bem. Offentlige kunder: Kun AU.

Vurdering er baseret på demo samt interviews med hovedområderne og
evalueringsmateriale fra hovedområderne.

FUA rummer nogen funktionalitet, som kan understøtte rekrutteringsprocessen,
men der mangler væsentlige elementer som f.eks. funkitonalitet til sammenligning
af ansøgerne, adgang for bedømmere uden CPRnr, generering af svarbreve og
udviklingsprocessen fremstår ikke som optimal.

Det vurderes at FUA ikke kan opfylde kravene til et generelt rekrutteringssystem
ved AU.

8. Journalsystem

Leverandør Scanjour A/S
Dansk produkt

Kort beskrivelse Journalsystemet i AU er ScanJour. Der er fuld integration til Office, og arkivering
kan ske fra alle Officeprogrammerne. Herudover er der mulighed for at loade
indscannede dokumenter. I systemet er defineret de filformater, der kan lagres i
elektronisk form.

Med udgangen af juli 2009 vil alle hovedområder med undtagelse af ASB have
registreret personalesagerne inkl. dokumenterne i journalløsningerne. ASB
forventer at have en løsning implementeret ultimo 2009.

Pt foretages under HR-sporet en analyse af hvilke dokumenter og oplysninger,
som personsagen skal indeholde, samt hvorledes registreringen skal foretages.

Der er webservices, som muliggør at dokumenter kan registreres i journalbasen
fra andre systemer uden brug af ScanJours applikationer.

Forvaltningsmæssige regler, forudsætter eksistensen af en personsag. Captia
anvendes til arkivering af alle personaleadministrative dokumenter som
ansættelseskontrakter, opsigelser, diverse aftaler og påtaler.

Desuden er universitetet underlagt bevaringsbestemmelser for højere
læreanstalter som indebærer, at visse personsager og ansættelsessager skal
afleveres til Statens Arkiver.

Eftersom der er tale om persondata, er der begrænset adgang til sagerne.

Der er tale om dossiersager, hvilket betyder at de ikke lukkes i forbindelse med de
5-årige arkivperiodeskift.

Teknologi Webbaseret brugergrænseflade med Oracle som database.

Bem. Et personaleadministrativt system skal kunne spille sammen med ScanJour og alle
dokumenter, som indgår i en personsag skal kunne arkiveres i ScanJour. Enten
ved direkte integration, via webservices eller via Officepakkens programmer.

9. KMD OPUS

Leverandør KMD A/S
Danskudviklet løsning på SAP platform.

Kort beskrivelse Ideen bag OPUS er "én fælles løsning til myndighedsproduktion" til det
kommunale marked. Overvejelser i gang om man vil byde ind med OPUS, hvis



der kommer udbud på HR-system i staten.

Fundament i løsningen er OPUS organisationsstyring, OPUS Personale og OPUS
løn. Ovenpå disse grundløsninger kan lægges flere moduler:

- personaleregistrering
- personaleudvikling
- kursusadministration
- rekruttering
- forhandling
- arbejdsskade
- dan lønseddel
- frivillig pension
- decentral ansættelse
- engangsydelser
- lønskabeloner og lønklasse skift
- aftaler
- vis resultat

På toppen ligger portaler til leder- og medarbejder selvbetjening.

Teknologi og mulighed
for valg af andre
leverandører.

Application Service Provider løsning. Ingen lokal software. KMD hoster og
administrerer.

ASP-løsningen betyder, at der ikke er alternative leverandører eller rådgivere til
dette system.

Mangler 1. Integration til SLS
2. Integration til journal
3. Understøttelse af bedømmelsesudvalg

Bem. Offentlige kunder: Solrød og Albertslund Kommuner er i gang med
implementering, men ingen er pt. i drift.

Vurdering er baseret på slideshow og samtale under besøg hos KMD. Det var ikke
muligt at se live demo.

Strukturen i OPUS er gennemtænkt, og da der er tale om en hostet
standardløsning vil implementeringsarbejdet primært være koncentreret omkring
tilrettelæggelse af interne arbejdsgange og brugeruddannelse.

På trods af at der ikke er set en live demo, vurderes systemet som interessant,
såfremt OPUS løn anvendes, eller der kan skabes integration til SLS. Det skal
kombineres med et dedikeret system til understøttelse af rekrutteringsproces,
fordi denne del i OPUS ikke understøtter VIP-rekruttering.

Pt. tilbydes systemet dog kun til det kommunale marked.

10. Lessor Human Resource

Leverandør Lessor A/S
Dansk udviklet

Kort beskrivelse Lessor Human Resource rummer simpel funktionalitet til registrering af ansøgere
samt udvælgelse.

Der kan tegnes organogram med integration til Visio.

Der er fuldt dækkende funktionalitet til at imødekomme kravene til
personaleadministration og HR i mindre virksomheder.

Systemet kan fås tæt integreret med Navision eller som stand alone.



Teknologi og mulighed
for valg af andre
leverandører.

MS Dynamics NAV.

Implementering gennem MS Dynamics mange partnere i Danmark minsker
leverandørbinding.

Mangler 1. Integration til journal (gennem Office).
2. Understøtter ikke VIP-ansættelser.

Bem. Offentlige kunder: ingen.
Vurdering er baseret på demo ved KMD Civitas.
Lessors løsning retter sig især imod små og mindre virksomheder, som også
bruger Lessors lønsystemer.

Det vurderes som ikke interessant for AU.

11. Mindkey HCM

Leverandør Mindkey Software A/S www.mindkey.dk
Dansk produkt.

Kort beskrivelse Personaleadministration med organisationsstruktur, jobbeskrivelser,
ansættelseshistorik og alle medarbejderstamdata, herunder uddannelser,
kompetencer, certifikater, erhvervserfaring, fritidsinteresser, pårørende, udstyr,
ID-kort, bonus, aktieoptioner og dokumenthåndtering

Rekruttering med jobopslag, ansøgninger, emnebank, integration til Word og
Outlook for brev- og email-korrespondance, interview og ansættelse.

Kursusadministration med kursuskatalog, udbydere, lokationer, planlægning af
kurser, tilmelding og kursusønsker.

Kompetancestyring med kompetancekatalog, jobprofiler, kompetancevurdering,
konpetanceprofiler, kompetancegap og kompetancesøgning.

Mål og strategi med strategimål, individuelle mål, aktiviteter, opfølgning og
fremdrift, resultater og vurderinger.

Samtalestyring og review med instruktioner, spørgeskema, planlægning,
integration med MS Outlook og vurderinger.

Teknologi og mulighed
for valg af andre
leverandører.

.NET + MS SQL*Server
Integration til OfficeSharepoint2007 og MS Office
Rapporter udvikles i MS Reporting Services.

Implementering Mindkey Solutions, der er pt. ingen alternative leverandører af
løsningen, men der er mange Microsoft partnere med ekspertviden om Sharepoint
og Reporting Services.

Mangler 1. Adgang for eksterne deltagere i bedømmelsesudvalg (kan evt. etableres via
extranetløsningen i DJF).

2. Fraværsregistrering- og administration samt refusionshåndtering.
3. Integration til SLS (kan etableres på dataniveau via ØS webservices)
4. Integration til journal (arkivering via Officeprogrammerne).

Bem. Offentlige kunder: Storebæltskonsortiet.

Vurdering og beskrivelse er baseret på forevisning ved Mindkey Solutions +
skriftligt materiale.

Vurderes som et velegnet moderne allround 2. generations system, hvor
hovedvægten er lagt på HR-delen, som det er muligt at integrere med øvrige
systemer i AU.



12. MS Dynamics NAV (Navision)

Leverandør Microsoft
Danskudviklet.

Kort beskrivelse Dynamics NAV er modulært opbygget og indeholder et modul til
personaleadministration.

I modulet kan der registreres personstamdata og diverse hændelser i et
ansættelsesforløb. Desuden rummer systemet funktionalitet til registrering af
- udleveret udstyr
- uddannelse
- overordnet
- overenskomst og lønforhold
- kvalifikationer og niveauer
- MUS/GRUS incl. planlægning
- kurser

Der er integration til indlæsning af data fra SLS, således at lønoplysninger og
ændringer i lønforhold kan hentes ind i personalemodulet efter hver lønkørsel.

Teknologi og mulighed
for valg af andre
leverandører.

MS Dynamics NAV
MS SQL Server

Der er mange Microsoft partnere med ekspertviden om Navision og MS SQL
Server.

Mangler 1. Integration til journal (gennem Office)
2. Rekruttering

Bem. Offentlige kunder: Alle statsinstitutioner har adgang til at benytte modulet.

Vurdering er baseret på demo af dels Økonomistyrelsen dels KMD Civitas.
Efterfølgende er der kigget i modulet.

Personalemodulet kan være interessant på kort sigt på hovedområder der pt. ikke
har et personaleadministrativt system, fordi Navision Stat er valgt som
økonomisystem og personalemodulet kan tages i brug uden yderligere
licensbetaling.

Det er et basalt registreringssystem, som vurderes egnet på kort sigt. På længere
sigt, vil det ikke kunne imødekomme kravene til understøttelse af processerne på
alle 3 niveauer.

Under alle omstændigheder skal det kombineres med et dedikeret
rekrutteringssystem.

13. Oracle HR

Leverandør Logica A/S http://www.logica.dk/
Amerikansk produkt.

Kort beskrivelse Oracle omfatter alle HR processer med en webbaseret brugergrænseflade.

Person- og ansættelsesoplysninger er stamdata, ansættelsesforhold og andre
oplysninger om medarbejderne. Der er fleksible muligheder for at udvide
skærmbillederne med flere felter, hvis flere oplysninger ønskes. Datostyring er
veludviklet, så der er mulighed for historik på alle ændringer. Der kan også
oprettes ikke aflønnede personer.

Tidsregistrering er incl. fraværsregistrering med styring af feriesaldi og
omsorgsdage.



Medarbejderevaluering og uddannelse er understøttelse af MUS/GRUS,
tilknytning af kompetencer og uddannelseskatalog med tilmeldingmuligheder.

Kompetancer kan oprettes og gøres universelle på stillinger eller specifikke på
personer. Udnyttes til kompetencesøgning og kompetencematch.

Lederunderstøttelse og selv-service giver adgang til en brugergrænseflade
med udvalgte oplysninger om een selv og om de evt. medarbejdere, man er
tilknyttet som supervisor. Igennem grænsefladen kan en supervisor godkende
timer, tilrettelægge MUS/GRUS, lave udviklingsplaner, medarbejderevaluering og
trække rapporter.

Alarmer i form af remindere i brugergrænsefladen eller emails kan sættes op
udløst af deadlines eller begivenheder.

Elektroniske blanketter kan oprettes efter behov og for-udfyldes med kendte
data fra systemet.

Teknologi og mulighed
for valg af andre
leverandører.

Oracle.

UPS og integrationen til SLS er udviklet af Logica A/S.

Mangler Integration til journal

Bem. Offentlige kunder: Flere ministerier.

I et samarbejde mellem flere ministerier og Logica (SLS-samarbejdet) er der
udviklet en indlæsning af data fra SLS. På baggrund af forud definerede profiler
kan graden af integration styres. Er der sammenfald i oplysninger, kan det i
opsætningen angives, hvem der overruler hvem.

Gennem tilkøb af værktøjer kan der ud over operationelle rapporter udvikles
analyser og laves kursusadministration.

Oracle HR vurderes som et velegnet system, som sammen med integrationen til
SLS kan understøtte alle processer indenfor personaleadministration og HR.
Vurdering er baseret på online demo + skriftligt materiale.

14. PeopleXS

Leverandør PeopleXS http://www.peoplexs.com/dk/
Hollandsk produkt.

Kort beskrivelse e-rekrutteringsløsning

PeopleXS understøtter rekrutteringsprocessen med fokus på hastighed og
fleksibilitet. Brugerdefinerede felter, formularer, workflow, nøgleord til søgning.

Oprette og annoncere ledige stillinger på egen hjemmeside og eksterne
jobportaler.

Ansøgning via internet, generering af mail/breve til udvalg, ansøgere,
kandidatstyring, oversigt over aftaler og opgaver, bedømmelse, workflow,
monitorering af fremdrift.

Opslag og rekrutteringsproces kan styres globalt eller decentralt. Mulighed for

flere workflows evt. tilpasset lokale behov.

Udsendelse af materiale (f.eks. til bedømmelsesudvalg).

Sletning af registreringer jvf. dataregisterloven.



Teknologi og mulighed
for valg af andre
leverandører.

Application Service Provider løsning. Ingen lokal software. PeopleXS hoster og
administrerer. Adgang med webbrowser.

4 udgaver, hvoraf 1 er med integration til Outlook.
Integration til andre systemer via Webservice API.
Fordi det et en ASP-løsning, er valg af alternativ leverandør ikke mulig.

Mangler Integration til journal (evt. arkivering via Outlook).

Bem. Hurtig implementering. 4 årlige opdateringer.
Offentlige kunder: RUC, DTU, Herlev Hospital.
Vurderinger er baseret på online demo af PeopleXS + skriftligt materiale.
Vurderes som velegnet til understøttelse af rekrutteringsprocessen i AU.

15. PURE

Leverandør Atira A/S
Dansk produkt

Kort beskrivelse PURE3 anvendes i Danmark af næsten alle universiteter samt af en række andre
forsknings-institutioner, både offentlige og private.

Universiteterne samarbejder om udviklingen af en fælles meta-data model. Dette
samarbejde er formaliseret i en PURE-styregruppe, der har ét medlem fra hvert
universitet og et fælles budget. Universiteternes PURE-styregruppe er p.t. ledet af
Roskilde Universitetscenter, RUC.

PURE er modulært opbygget standardsoftware, og anvendelsen er differentieret
indenfor AU’s hovedområder (de nye kontra de gamle), men det skal på sigt
standardiseres til én løsning i AU.

PURE primære formål er præsentation af igangværende forskning og
forskningsresultater. Heri registreres prubliceringer, aktiviteter i form af deltagelse
i råd og udvalg. Derudover er der i et projektmodul mulighed for at give en kort
præsentation af projekter. DJF har integreret dette modul med ARS.

Den enkelte videnskabelige medarbejder kan lave en personlig hjemmeside,
beskrive kompetencer og generere et CV, som sammenstiller informationer på
tværs af modulerne.

Teknologi Udviklet i JAVA.
Database er PostgreSQL.

Mangler Indeholder ingen funktionalitet til at understøtte personaleadministration og HR.

Bem. Offentlige kunder: Universiteter og højere læreanstalter.

Vurderingen beror på kendskab til PURE-funktionalitet.

PURE kan ikke benyttes som et system til personaleadministration, men fordi der
kan indtastes et CV i PURE, kan der være et overlap til et personaleadministrativt
system, som skal afklares.

16. PØS

Leverandør Internt udviklet ved AU.

Kort beskrivelse PØS er et modulopbygget system. Stamdatadelen er fælles for modulerne, og alle
overenskomster ved AU vedligeholdes heri.

Den personaleadministrative del af systemet tilbyder personoprettelser med eller



uden relation til lønsystemet med en række fakta om løn- og ansættelsesvilkår, og
der er mulighed for brevfletning. Informationerne i systemet afspejler
personsagens dokumenter. Ændringer i ansættelsesvilkårene kan følges historisk.

Ledere og tillidsmænd har til støtte i lønforhandlinger adgang til oplysninger om
løn.

Der er mulighed for fraværsregistrering samt tilskrivning og opgørelse af saldi.
Der er udtræksmulighed på sygedage og indrapportering af fraværsstatistik til
Personalestyrelsen via udtræk.

Det bliver i 2009 muligt at indrapportere timeløn uden at benytte SLS's
brugergrænseflade og uden at have kendskab til lønbegreberne i SLS.

Øvrige funktionaliteter udenfor det personaleadministrative område er
lønbudgettering, lønkontering på aktiviteter, administration af feriefond.

Teknologi og mulighed
for valg af andre
leverandører.

Oracle.

PØS er udviklet af Århus Universitet.

Mangler 1. Rekruttering
2. Kompetencestyring
3. Registrering af færdigheder
4. MUS/GRUS

Bem. Offentlige kunder: Ingen ud over AU.

Vurdering er baseret på demo samt interviews med hovedområderne og
evalueringsmateriale fra hovedområderne.

PØS rummer nogen funktionalitet til administration af personale. Det er et basalt
registreringssystem, som vurderes egnet på helt kort sigt. På længere sigt, vil det
ikke kunne imødekomme kravene til understøttelse af alle personaleadministrative
og HR processer på 3 niveauer i AU.

Krydsskema for PØS
Proces Kategori Forvaltning Registrering Økonomi

Løn
Økonomi
ikke-Løn

HR Information

Rekruttering
Stillingsopslag
Ansøg.behandling
Bedøm.udvalg
Udvælgelse
Jobbeskrivelser 5

Ansættelse mv
Ansættelse 4 5 5 5
Modtagelse af nyansat
Lønforhandling 4 5 5 4
Ændring af ans. forhold 4 5 5 5
Over/Merarbejde
Orlov 4 5 5 4
Afvikling
Org. beskrivelse 4 5 4
Fravær
Ferie 5 5 3 5
Omsorgsdage (I test) 4 5 5
Seniordage 2 5 3
Sygdom 4 5 4
Barsel 5 4
AMU-uddannelse
Vagtplanlægning

HR Classique
Mus & Grus
Kursusadm.
APV/arbejdsmiljø



Uddannelsesplanlægning
(elever, kursusdeltagelse
mv.)
Personaleudvikling
Kompetancer/CV’er

17. SAP

Leverandør Flere mulige
Tysk produkt.

Kort beskrivelse SAP Business Suite er en tæppeløsning til understøttelse af alle
forretningsprocesser. Det er modulopbygget, og kan konfigureres ved hjælp af
parametre til at understøtte specifikke behov. Der er SAP-løsning til højere
læreanstalter og universiteter.

SAP for Higher Education & Research provides a portfolio of highly scalable
solutions designed to meet the unique needs of public and private universities,
multicampus institutions, research agencies, and medical colleges. The solutions
are powered by the SAP NetWeaver platform, which allows you to create
applications on top of existing infrastructure and fully leverage current IT
investments – for long-term adaptability, lower costs, and flexible response to
changing strategies. SAP's solutions support the full range of organizational
processes, including:

 Student life-cycle management – Supports all aspects of the student
life cycle, manages the student academic cycle with individualized workplaces,
and enhances the student experience via an integrated Web-based solution.

 Grants and funds management – Helps organizations compete for and
manage a variety of department and sponsored grant programs, endowments,
and research awards, and provides accurate information on financial activities
and transactions.

 Financial management, budgeting, and planning – Supports
proactive financial planning, real-time budget visibility, and consolidated
financial reporting; streamlines cash flow activities; and optimizes financial
transactions.

 Relationship management, institutional development, and
enrollment management – Provides multichannel communication to internal
and external constituents and helps decision makers manage enrollment and
promote continuing education.

 Governance and compliance – Ensures transparent business activity;
configures controls to define rules and tolerances and customize internal
processes for security, reporting, and error prevention; and documents all
internal control processes.

 Human capital management – Simplifies and streamlines workforce-
related processes; supports the employee life cycle in one unified, integrated
application; aligns employee goals with organizational goals; and integrates
essential processes.

 Procurement – Minimizes costs, supports plan-driven and ad hoc
purchasing, conducts accurate spend analysis, ensures compliance with
procurement best practices, enhances supplier relationships, and enables
procurement self-service.

 Enterprise asset management – Reduces maintenance costs; improves
capital expenditures management; increases property, equipment, plant, and
facility utilization; and enables mobile asset management with integrated
RFID.

 Business services – Streamlines administrative processes, improves
efficiencies in real estate management and project portfolio management, and



provides real-time project visibility on important key figures over multiple
projects.

 Performance management – Integrates, analyzes, and disseminates
business-critical information from SAP and non-SAP systems; tracks
performance; fulfills reporting requirements, and creates and publishes
customized, interactive reports.

Teknologi og mulighed
for valg af andre
leverandører.

SAP og database = DB2.

Der er mange leverandører med ekspertise indenfor SAP og DB2.

Mangler 1. Integration til SLS (kan etableres på dataniveau via ØS webservices)
2. Integration til journal (arkivering via Office programmerne).

Bem. Offentlige kunder: Risø mfl.

Vurdering er baseret på et besøg hos Post Danmarks Personalecenter i Randers +
skriftligt materiale og internet.

Vurderes som et særdeles velegnet allround system. Anskaffelse og
implementering er en tidkrævende og kostbar opgave, og der er pt. ikke SAP
kompetencer i AU. I givet fald vil investeringen give størst afkast, hvis regnskab,
økonomistyring, studenteradministration og løn også helt eller delvist
systemunderstøttes med SAP.

18. ScanPas og ScanTid

Leverandør PBJ A/S www.pbj.dk
Dansk produkt.

Kort beskrivelse ScanPas er primært et system til traditionel administration af statslige myndig-
heder og deres ansættelsesforhold. Samtidig er det et værktøj for ledelsen, som
via diverse standardudskrifter kan få overblik over eksempelvis kurser, lønforbrug
og fravær.

- Overblik over løn- og ansættelsesforhold
- Registrering og opdatering af informationer ét sted
- Vedligeholdelse af personlige data
- Opsætning af arbejdsgange for godkendelse/afvisning af data
- Løbende opdateringer med nyeste stamdata og lønoplysninger fra SLS
- Videndeling mellem leder og medarbejdere

ScanTid er modul til tidsregistrering baseret på kontoplanlignende opgavestruktur.

Teknologi og mulighed
for valg af andre
leverandører.

Oracle
Rapporter udviklet i Oracle Reports eller i Discovery.

Der er ingen alternative leverandører af Scanpas og Scantid.

Mangler 1. Integration til journal.
2. Rekruttering/Klassisk HR (ligger i EPOS)

Bem. Offentlige kunder: KU, GEUS, Sundhedsministeriet

ScanPas er isoleret set et registreringssystem til personstamdata med en
integration til SLS via uddata 612. Integrationen mangler historik.

En mere komplet procesunderstøttelse kan opnås med moduler fra EPOS systemet
fra samme leverandør. EPOS er kun undersøgt mht. understøttelse af rekrut-
teringsprocessen. Der findes dog andre moduler til understøttelse af de samlede
HR-aktiviteter, tidsregistrering + løn.

Vurdering baseres på demo ved PBJ + skriftligt materiale samt besøg hos KU.

ScanPas vurderes som et egnet system, hvis primære fortrin i forhold til andre



systemer er integrationen til SLS. ScanPas suppleret med EPOS vil kunne
understøtte en del af den manglende funktionalitet klassisk HR.

19. TUT

Leverandør DMU's personaleadministrative database
Egenudviklet

Kort beskrivelse Registrering af personer med tilknytning til DMU med mange af de samme oplysninger,
som også findes i SLS. Fra første oprettelse registreres alle begivenheder med dato.
Begivenheder kan f.eks. være afdelingsskifte, ændrede ansættelsesvilkår, orlov.

Systemet genererer data til andre systemer herunder intra- og internet.

Teknologi Access

Mangler

Bem. TUT har ikke tilstrækkelig funktionalitet, så det i længden kan erstatte et egentligt
personaleadministrativt system. Databasen vil blive udfaset ved ibrugtagning af et
sådant system.

Krydsskema for
TUT

Kategori
Proces

Forvalt-
ning

Registre-
ring

Økonomi
Løn

Økonomi
ikke-løn

HR Informa-
tion

Rekruttering

Stillingsopslag

Ansøg.behandling

Bedøm.udvalg

Udvælgelse

Jobbeskrivelser

Ansættelse mv

Ansættelse 4 4 4

do., Ph.d. 4

do., gæsteforsker 4

do., rummelig arb. 4

Modtagelse af nyansat 2

Lønforhandling

Ændring af ans. forhold 4 4 4

Over/Merarbejde

Orlov 4 4 4

Afvikling 4 4 4

Org. beskrivelse

Fravær

Ferie

Omsorgsdage

Seniordage

Sygdom

Barsel

AMU-uddannelse

Vagtplanlægning

HR Classique

Mus & Grus

Kursusadm.

APV/arbejdsmiljø

Uddannelsesplanlægning
(elever, kursusdeltagelsemv.)

Personaleudvikling



Kompetencer/CV’er

20. UPS (Universiteternes PersonaleSystem)

Leverandør Logica A/S
Amerikansk produkt baseret på Oracle HR.

Kort beskrivelse UPS indeholder en delmængde af den funktionalitet til traditionel
personaleadministration, der er i Oracle HR suppleret med integration til SLS,
fraværsadministration, registrering af tillids- og udvalgsposter, brevfletning og
tidsregistrering.

Person- og ansættelsesoplysninger er stamdata, ansættelsesforhold og andre
oplysninger om medarbejderne, som sammen med lønoplysninger indlæses fra
SLS efter en lønkørsel.

Tidsregistrering er incl. fraværsregistrering med styring af feriesaldi og
omsorgsdage. Ferieret med løn, udbetalt løn og løntræk i timer indlæses fra SLS.
Der er mulighed for masseregistering af fravær.

Medarbejderevaluering og uddannelse er understøttelse af MUS/GRUS,
tilknytning af kompetencer og uddannelseskatalog med tilmeldingsmuligheder.

Rapportering og alarmer indeholder faste rapporter og alarmer i form af emails,
når en deadline eller en begivenhed indtræffer.

Teknologi og mulighed
for valg af andre
leverandører.

Oracle.

UPS og integrationen til SLS er udviklet af Logica A/S.

Mangler 1. Integration til journal
2. Kompetencestyring
3. Rekruttering

Bem. Offentlige kunder: RUC, SDU, DTU, ASB, DPU, KU (Skov- og Landskab).

UPS er blevet til i et samarbejde mellem nogle universiteter, og samarbejdet er
organiseret i et fælles sekretariat "UNI-IT", som varetager videreudvikling,
systemsupport og opdateringer ved ændring af aftaler. Det er de deltagende
universiteter, som i fællesskab beslutter hvordan og hvornår, UPS skal
videreudvikles.

Det er muligt at oprette en medarbejder i UPS eller lade oprettelse ske ved
indlæsning fra SLS. I UPS samarbejdet er det besluttet, hvilke oplysninger, der
vedligeholdes i SLS og hvilke i UPS, hvis der rettes manuelt i UPS, vil de blive
overskrevet ved næste indlæsning fra SLS.

Vurdering er baseret på udvalgte slides + skriftligt materiale.

UPS vurderes som et system med hovedvægt på traditionel
personaleadministration. Det er et egnet system under de betingelser og
bindinger, som et forpligtende samarbejde om videreudviklingen giver.



21. Virk.dk

Kort beskrivelse Virk.dk er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige. Portalen giver
adgang til 1.300 indberetninger.

På Virk.dk finder man også erhvervsrettet information fra alle offentlige
myndigheder. Portalen har en kraftig søgemaskine, der gør det muligt at finde
information, som ikke har fast plads på Virk.dk, men stammer fra
myndighedernes sider.

På Virk.dk benyttes den digitale dagpenge løsning til indberetning af sygdom eller
barsel, og anmodning om refusion eller dagpenge er 100% digitalt.
Sygedagpenge- eller refusionsanmodningen sendes direkte til kommunen, hvis der
logges ind med digital medarbejdersignatur.

Indberetningen sker ved indtastning i elektroniske blanketter.

Teknologi Webbaseret løsning med elektroniske blanketter.

Bem. Forudsætter digital signatur.



BILAG 3: System evaluering - AU rating

Procesunderstøttelse/System

* Se systembeskrivelse

UPS PØS ARS PURE TUT

DJF

meda

rb. DB FUA

Samlet rating
Samlet objektiv og subjektiv

rating indenfor kategorierne 5 5 4 4 4 3 5 5 5* 3 3 3 3

Brugervenlighed + gen. indtryk Subjektiv rating 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 3 4 4 2 2 2

Rekruttering 5 4 4 4 ÷ ÷ ! ! ! ÷ 3 ? ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 3

Personaleforvaltning ÷ ÷ ! 4 4 4 5 5 ! 4 3 4 4 ÷ ÷ 2 2 ÷

Fravær mv. ÷ ÷ ! 2 ÷ 3 4 5 ! 4 (ARS) 4 3 2 4 ÷ ÷ ÷ ÷

Klassisk HR (Person - stilling - udvikling) ÷ ÷ ! 5 4 3 5 5 ! 3 3 3 ÷ 2 2 ÷ 2 ÷

Andet ÷ ÷ ! 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3

Symbolforklaring Rating af procesunderstøttelse
Rekruttering

(stand alone) Allround personaleadministration og HR

MS

Dynami

cs NAV

LES-

SOR

I drift i AU

PeopleX

S

Easy

Cruit

Oracle

HR SAP

KMD

OPUSEPOS

Mind

key

ET-

web

Scanpas

+

ScanTid

X Fuld/god funktionalitet

x Nogen funktionalitet

? Usikker på funktionalitet

! Funktionalitet findes , men ej set

÷ Ingen funktionalitet

÷: Ingen

2: Få

3: Nogle

4: Mange

5: Bedste dækning



BILAG 4: System evaluering - Detaljeret

Procesunderstøttelse/System

* Se systembeskrivelse

~ Rating indenfor kategorierne ikke relevant

UPS PØS ARS PURE TUT

DJF

meda

rb.

DB FUA

Samlet rating
Samlet objektiv og subjektiv

rating indenfor kategorierne 5 5 4 4 4 3 5 5 5* 3 3 3 3 ~ ~ ~ ~ 2

Brugervenlighed + gen. indtryk Subjektiv rating 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 3 4 4 2 2 3

Generelt

Modulopbygget X X X X X X X /

Mulighed for tilpas til AU Via opsætning X ? / X X ? X ? X ÷ ÷ / ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

Via tilretning / ? X X X X X ? ÷ X X X X X X X X X

Rekruttering Rating 5 4 4 4 ÷ ÷ ! ! ! ÷ 3 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 2

Stillingsopslag Paradigmer X X X X

Jobportaler/medier X X ? /

Ansøgning Modtagelse X X X X / /

Bedømme/udvælge X X X X / /

Kommunikation X X X X / /

Bedømmelsesudvalg Intern kommunik. X / / / /

Materialehåndtering X / / / /

Bedømmelse X / / / /

Jobbeskrivelse ÷ ÷ ÷ X /

Arkivering I system X / / /

Personaleforvaltning Rating ÷ ÷ ! 4 4 4 5 5 ! 4 3 4 4 ÷ ÷ 2 2 ÷

Ansættelse Reg. af stamdata X X X X X X X X X X X

Modtagelse (udlev. Effekter) X X / X X / / / ÷ / ÷

Ansættelsesvilkår Overensk. vilkår / X X X X X X X X / /

og ændringer heri Lønvilkår / / X X X X X X /

Stillingsindhold X X ? X X / ? ? X

Afvikling X / / X x / / / X / /

Historik X X / X X ÷ ÷ / X X X

Lønforhandling Understøtte / X / X X / ? / /

Selvbetjening Se/Ændre egne data X X ÷ X X ÷ ? / ÷

Fravær mv. Rating ÷ ÷ ! 2 ÷ 4 4 5 ! 4 (ARS) 4 3 2 4 ÷ ÷ ÷ ÷

Registrering ÷ X X X X X X X X

Oracle

HR SAP

KMD

OPUSEPOS

Mind

key

ET-

web

Scan

pas +

Scan

Tid

Symbolforklaring Rating af procesunderstøttelse
Rekruttering

(stand alone) Allround personaleadministration og HR

MS

Dynami

cs NAV

LES-

SOR

I drift i AU

Peop

leXS

Easy

Cruit

X Fuld/god funktionalitet

/ Nogen funktionalitet

? Usikker på funktionalitet

! Funktionalitet findes , men ej set

÷ Ingen funktionalitet

÷: Ingen

2: Få

3: Nogle

4: Mange

5: Bedste dækning

X Fuld/god funktionalitet

/ Nogen funktionalitet

? Usikker på funktionalitet

! Funktionalitet findes , men ej set

÷ Ingen funktionalitet

÷: Ingen

2: Få

3: Nogle

4: Mange

5: Bedste dækning



Administration Fraværspuljer / X X X X X X X X

Refusionshåndt. ÷ / ? X ÷ / / ÷ ÷

Tidsregistrering Simpel tidsreg. ÷ X X X X X / ÷ X

Ressourcestyring ÷ / ÷ X X / ÷ ÷ X

Ledergodkendelse ÷ X X X X / / ÷ X

Klassisk HR (Person - stilling - udvikling)Rating ÷ ÷ ! 5 4 3 5 5 ! 3 3 3 ÷ 2 2 ÷ 2 ÷

Kompetancestyring Profiler X X / X X / / ÷ / ÷ ÷

Udviklingsmål X X / X X / / ÷ / ÷ ÷

Udv. planer X X / X X / / / / ÷ ÷

Lederunderstøttet X X / X X ÷ / ÷ / ÷ ÷

MUS & Grus Plan/afvikling X X / X X / / X ÷ ÷ ÷

Noter X X / X X / / X ÷ ÷ ÷

Lederunderstøttet X X / X X / / X ÷ ÷ ÷

Kursusadm. Tilrettelæggelse X ? ÷ X X ÷ / X ÷ ÷ ÷

Deltageradm. X ? ÷ X X ÷ / X ÷ ÷ ÷

Kvalifikationer Uddannelse X X ÷ X X / / X / ÷ /

Kursusdeltagelse X X ÷ X X / / X ÷ ÷ /

CV / X ÷ X X / ? ? ÷ / ÷

Præstationsmåling Resultatmål X / ÷ / X ÷ ? ÷ ÷ ÷ ÷

Stillingsbeskrivelser X X / X X / / ÷ ÷ ÷ ÷

Andet ! 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3

Lederunderstøttelse X X X / X X X / / X ÷ /

Selvbetjening X X / X X X ÷ ? ÷ / / /

Organisationsbeskrivelse X X / X X X / X / X /

Vagtplanlægning ÷ ÷ ÷ ÷ X ? ÷ ÷ ÷ ÷

APV/Arbejdsmiljø ÷ ÷ / ÷ ? ? ÷ / ÷ ÷

Rapportering / X X X X X X / X X ÷ /

Adgangsstyring Rollebaseret X X X / X X X / / X / X /

Flere ans. Forhold ÷ X ÷ X / ÷ X ? / X / /

Workflow X X X ÷ X X X ÷ / / ÷

Alarmer X X X X X X X / ? X ÷ /

Grænseflader ? ÷

SLS Indlæse data fra ÷ ÷ X X ÷ ÷ X ÷ X / X

Scanjour Direkte evt. via Office ? / / / ÷ ? ÷ ÷ ÷ / ÷ ÷ /

ØSLDV ÷ ÷ / ÷ ÷ ÷ X ÷ ÷ ÷ X

Office / / / X X ? ÷ ? ? X ? ÷ ÷

Fraværsstatistik Indrapportering ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ X X ÷

Bruges af hovedområde
ASB,

DPU Gl. AU

DJF,

DMU Alle DMU DJF Gl. AU



BILAG 5: System evaluering - Nathan rating

EPOS Mindkey ET-web

Oracle

HR SAP LESSOR

Strategi B B C D D B

Rekruttering D B A D D D

Personaleudvikling B C C D D B

Uddanne C B C D D C

Ressourcestyring B A A D D C

Kompensering C A B D D B

Præstationsstyring B C D D D A

Afvikling D B A D D B

Personaleadministration D C D D D C

Rapportering C C C D D C

A=Funktionalitet mangler til at understøtte hovedproces

B=Har begrænset funktionalitet til at understøtte hovedproces

C=Har funktionalitet på væsentlige områder

D=Har i høj grad funktionalitet

Processer
Strategi:

Rekruttering:

Personaleudvikling:

Uddanne:

Ressourcestyring:

Kompensering:

Præstationsmåling:

Afvikling:

Personaleadministration:

Rapportering:

Vedligeholdelse af stamdata og jobbeskrivelser, flytning af medarbejdere,

vedligeholde orgsnisationsstruktur, selvbetjening, -opdatering,

lederportal

Prædefinerede rapporter, standardbreve, ledelsesinformation

Tidsregistrering, vagtplanlægning, projektstyring, selvbetjening

Rejseafregning- og udlæg, ferie- og fraværshåndtering, personalegoder, selvbetjening, lederportal

Måling og opfølgning, fleksibel aflønning, selvbetjening

Afskedigelsessamtale, disciplinærssager, aflevering af ejendele

HR-politikker, HR-håndbog, organisationsdesign, workflow (procesflow)
Jobbeskrivelser, elektronisk modtagelse af ansøgning, internet-baseret

rekruttering, workflow, emnebank, kontrakthåndtering, tiltrædelse,

udlevering af ejendele og CV-administration.

MUS, målstyring, kompetancestyring med gap-analyse,

karriereplanlægning, forfremmelse og forflytning, udviklingstest,

vidensregnskab, selvbetjening

Behovsafdækning, uddannelses- og kursusplanlægning, kursuskatalog, til-

/framelding, evaluering, e-learning, teamudvikling, selvbetjening



Bilag 6: Systemoversigt inkl. snitflader for de enkelte
hovedområder

1. Systemsammenhænge - ASB



2. Systemsammenhænge - 8000C



3. Systemsammenhænge - DJF
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Oversigt over systemsammenhænge i DJF



4. Systemsammenhænge - DMU



5. Systemsammenhænge - DPU





Bilag 7: Behovsafdækningsundersøgelse

Undersøgelsens indhold:
1. Resultat af respondenternes rating
2. Udfordringer der opleves ved den måde digitalisering af det personaleadministrative område varetages på i dag
3. Udpegelse af velfungerende elementer til videreførelse
4. Udpegelse af processer indenfor det personaleadministrative område, hvor en digitalisering vil kunne tilføre største værdi til Aarhus

Universitet

Undersøgelsens respondenter - fordelt på hovedområder:
- DJF – rating er udfyldt af Helle Bjerregaard og Dorrit Wedendahl og Dorrit Wedendahl har besvaret spørgsmål
- Humaniora – rating/besvarelse af spørgsmål er udfyldt af Ole Jensen og Birgit Roesen
- NAT – Dorthe M. Andersen
- NAT – Birthe Toft
- DPU – Steen Jessen og Marianne Kallenbach
- SAM – Spørgsmålene er besvaret i fællesskab af Per Henriksen, Anja Zimmerdahl-Hansen, Henriette Kiil Elbek og Dorthe Moe Jacobsen
- DMU – Fælles besvarelse fra Lis Bak, Lis Sandvold og Lizzi Edlich
- Centraladministrationen – Anders Kragh Moestrup
- ASB - Lisbeth Lauridsen
- ASB – Henrik. H. Søndergaard
- Personale- og Udviklingskontoret (Centralt område) – Jens Kristian Birthin
- NAT – Niels Damgaard Hansen
- Personale- og Udviklingskontoret (Centralt område) - Svend Larsen
- TEO - Margit Troelsen



1. Resultat af respondenternes rating:
Respondenterne i undersøgelsen har foretaget en rating af de enkelte funktionaliteter/processer i forhold til den vigtighed, de tillægger
funktionaliteten baseret på den viden og erfaring, respondenten har omkring de personaleadministrative behov på AU.

Prioritet Rating Personaleadministrativ funktionalitet
1 110 Registrering af ansættelse(r) og ansættelsesforhold samt ændringer heri

Fraværsadministration og –opfølgning2 94

Rapportering

Rekruttering3 91

Administration vedrørende refusion

4 83 Afvikling af ansættelsesforhold

5 79 Understøttelse af lønforhandling

6 70 Modtagelse af nyansat (udlevering af effekter, adgangsrettigheder mv.)

7 66 Timeregistrering – fravær

8 65 Ressourcestyring – projekter

9 62 Kompetenceprofiler, udviklingsmål – og planer

10 60 APV / Arbejdsmiljø

11 58 MUS og GRUS

12 57 Timeregistrering – andre timer

Administration af kurser og kursustilmelding13 54

E-learning

14 53 Jobbeskrivelse

15 42 Organisationsbeskrivelse

16 36 Præstationsmåling

17 24 Vagtplanlægning



2. Udfordringer der opleves ved den måde digitalisering af det personaleadministrative område
varetages på i dag:

DJF/Dorrit Wedendahl:
Jeg vil henvise til projektgruppe 3´s kortlægning m.h.t systemer i anvendelse. Det er karakteristisk for DJF, at vi anvender flere systemer til
personale/personaleadministrative opgaver. Det betyder, at vi opretter stamdata på personniveau i flere systemer, ESDH-system, Persondatabase,
ARS og SLS. Det giver mange tastninger af grunddata og er arbejdskrævende og ønsker om samkøring af data på tværs kan være vanskelig. Vi
har desuden en rapportportal, hvor der kræves specialviden for at kunne danne rapporter (nye).
Vi har ikke i DJF vedr. personsagerne besluttet at afskaffe papirsagerne, så vi har 2 arkiv-systemer, det elektroniske og papir, dette er også
ressourcekrævende i nogle henseender, besparende i andre. Beslutningen afventer hvad der besluttes tværgående i AU med hensyn til
personsags-system. Det vil sige ingen ændringer i DJF´s arbejdsgange/procedure, så længe vi ikke kender de fremtidige arbejdsgange og
systemer.
Jeg oplever også ind imellem, at der efterspørges oplysninger f.eks. til ledelsesrapporter/udviklingskontrakt, evaluering, hvor data ikke kan skaffes
via rapport, d.v.s der fastsættes mål, som ikke er system/rapportunderstøttet. Dette er også arbejdskrævende.

HUM/Birgit Roesen og Ole Jensen:
Det er et problem at alle arbejdsgange i dag foregår via papir flow, da sagsprocesserne ikke i tilstrækkeligt omfang understøttes tilstrækkeligt. Det
er heller ikke tilstrækkelig understøttelse til at udfærdige lønstatisktik.

NAT/Dorthe M. Andersen:
På NAT anvender vi systemet PØS som personaleadministrativt system. Jeg oplever følgende områder som problematiske og ikke optimale ift. en
kvalitativ og professionel HR/personaleadministration:
Løntrin: det fremgår ikke af PØS hvilket løntrin personen er indplaceret på, det skal man selv gætte sig til ud fra den årsløn der står
Forlængelser: det fremgår ikke af PØS om ansættelsesperioden er en nyoprettet stilling, en forlængelse på baggrund af et opslag eller en
barselorlov eller andet
Ansættelsestype: det fremgår ikke af PØS om der f.eks. er tale om et flexjob eller en anden type job som er på specielle vilkår
Jubilæum: det fremgår ikke hvornår en person har jubilæum, det vil være hensigtsmæssigt, at man kan se hvornår en person har jubilæum,
f.eks. hvornår personen første gang blev ansat i staten
Statistik: det er besværligt og indviklet at lave statistiske udtræk (brugervenligheden mangler)
PØS indeholder kun ”hård” HR og ikke nogen ”bløde” HR oplysninger
PØS er dårligt til de timelønnede / ikke gearet til de timelønnede (man kan ikke stole på det der står i PØS)
Mange klik for at ændre ting / mange klik i billedet
Ny stilling – ved oprettelse af en ny stilling kopieres den tidligere stilling + finansieringen, hvilket ikke hensigtsmæssigt, da det tit sker at der så
ikke bliver ændret i finansieringen
PØS og ”gamle PAS” hænger ikke sammen, ”gamle PAS” er der hvor vi opretter opslagssager/stillingsopslag
PØS er meget sårbar når der kun udvikles på systemet på Aarhus Universitet, det er ikke et standard system. Dvs. det tager ofte lang tid at få
opdateret nye regler, overenskomster mv.
MANGLER:
Pop-op menu / påmindelse ved f.eks. 3 eller 6 måneder til ansættelsen udløber, så der f.eks. er god tid til opslag.

NAT/Birthe Toft:



På NAT anvender vi – som øvrige 8000 C – det centralt udviklede personalesystem PØS. Systemet har mange gode funktionaliteter, men også en
række mangler, heriblandt at man stadig anvender gamle PAS i en række sammenhænge (fx ved opslagssager med manglende flettemulighed til
følge), at de forskellige funktionaliteter ikke er beskrevet i PØS, at der mangler sondring tjenestested/arbejdssted og enhedsnumre til ansatte, der
arbejder på fysiske lokaliteter uden for Aarhus Universitet, at der fortsat anvendes gamle brugernumre i fraværsregistreringssystemet, manglende
vedligeholdelse af stamoplysninger (fx ledelsesstreng og organisation) osv.
Herudover vil det være helt nødvendigt i forhold til ressourceanvendelse at der indføres personalerekrutteringssystem, og at delsystemerne
hænger sammen og henter data fra hinanden. Jeg ser en stor udfordring i, at der ikke er nogen stor sammenhængende beskrivelse af begreber i fx
PØS, at der går for lang tid fra idé/ønske til virkelighed, når der skal rettes og implementeres nye funktionaliteter.

DPU/Steen Jessen og Marianne Kallenbach:
Vi bruger UPS-systemet som har mange og gode funktionaliteter. Samtidig har vi ikke lokalt ressourcerne til at udnytte systemets fulde potentiale.
Vi mangler et elektronisk rekrutteringssystem, som også kan håndtere VIP-rekruttering
Vi savner ”dækkende” lønrapporter til lønforhandlinger og ledelsesinformation

SAM/ Per Henriksen, Anja Zimmerdahl-Hansen, Henriette Kiil Elbek og Dorthe Moe Jacobsen: Udfordringen består i, at der ikke er et
sammenhængende fuldt udbygget personalesystem på AU, der understøtter work-flowet. ( PØS er et registreringssystem ).

DMU/Lis Bak, Lis Sandvold og Lizzi Edlich:
På DMU anvender vi en Accessdatabase som personaleadministrativt system. En af de meget velfungerende ting ved databasen er, at den har
historik med på den enkelte medarbejder. Databasen fungerer godt, men det er en ulempe, at vi selv skal vedligeholde og udvikle den. Endvidere
har den ikke kobling til SLS-systemet, hvilket medfører en del dobbelt tastearbejde.Alle medarbejdere i DMU tidsregistrerer elektronisk i et system,
som hedder ARS, som er et tilbygningsmodul til Navision. Det ville være ønskeligt, om fraværsregistreringen i dette system automatisk kunne
overføres til SLS/fravær. Stillingsopslagssager håndteres på DMU stort set manuelt, dog med brug af Outlook og Captia. Et egentligt
rekrutteringssystem vil være ønskeligt. Samtlige personalesager på DMU er digitale.

Centraladministrationen/Anders Kragh Moestrup:
Overordnet set skal man tænke digitaliseringen sammen med den faktiske arbejdsvaretagelse. De nuværende IT-systemer virker ikke tænkt
sammen med de daglige arbejdsopgaver.

ASB/Lisbeth Lauridsen:
Vi har ikke noget HR-system. Intet samlet overblik over løn og kompetencer. Det er et stort problem såvel i personaleadministrationen som i
ledelsen

ASB – Henrik. H. Søndergaard:
Digitale personaleadministrative processer ifm. rekruttering og ansættelse er nærmest ikke-eksisterende på ASB, hvilket medfører en ringe
anvendelse af ressourcerne. Vi er afhængige af lønsystem, ØS-LDV og hjemmelavede regneark.

Personale- og Udviklingskontoret (Centralt område)/Jens Kristian Birthin:
Generelt er der behov for mere digital understøttelse af de personaleadministrative processer og der skal mere fokus på samkøring af data, således
at man ikke skal inddatere det samme i flere forskellige systemer. PØS systematiserer personaleadministrative data på udmærket vis og der findes
også et lønforhandlingssystem som fungerer efter hensigten. Derimod mangler vi et barselsregistreringssystem, et
kursus/kompetenceregistrerings- og administrationssystem, rekrutteringssystem (herunder arbejdsprocessen omkring ansættelse af VIP med
bedømmelsesudvalg, akademisk råd, store mængder af bedømmelsesmateriale m.v.). Der findes pt. Ikke en digital personsag på 8000C, men der
er et projekt, der arbejder med at indføre noget sådant i løbet af 2009. Der findes p.t. et fraværsregistreringssystem, som fungerer fint, men det



er ikke fuldt integreret med PØS. Derfor kan der være tale om dobbelt indtastning. Endvidere kunne fraværsregistringssystemet udbygges med et
sygdomsadministrationssystem – herunder refusion fra kommunen samt opfølgning på sygdom. Det er afgørende, at der bliver tale om samme
systemer på tværs af hele universitetet.
Jeg vil endvidere nævne problemstillingen omkring forsendelse af cpr-numre i e-mails eller vedhæftede filer og ønsket om at sende
ansættelsesbreve i digital form til nye ansatte. Der er muligvis et problem her i forhold til persondataloven.

NAT/Niels Damgaard Hansen:
PØS har – trods det er meget udskældt – en række kvaliteter. Men der er også en række konkrete mangler – som jeg ikke vil kloge mig på.

Der mangler understøttelse af ”den bløde del af HR”.

Personale- og Udviklingskontoret (Centralt område)/Svend Larsen:
Det er afgørende, at AU’s ansættelsesbreve (forstået i vid betydning) kan dannes digitalt i AU’s personalesystem, - og at AU’s ledelse fortsat herfra
kan forsynes med den nødvendige ledelsesinformation.
Det er meget vigtigt, at systemet rummer data på et sådant niveau og i en sådan mængde, at personalemedarbejderen i den daglige
personaleforvaltning ikke behøver at bruge p-sagen.

TEO/Margit Troelsen:
Det er vigtigt, at data kun skal registreres ét sted, og at der sker genbrug af data. De nuværende systemer, f.eks. PØS og fraværssystemet, er
ikke integreret. Der er fejl i fraværssystemet vedr. f.eks. optjening af ferieret, så data skal kontrolleres. Udsøgningsfaciliteterne i PØS kan med
fordel udbygges. Der mangler faciliteter til brevfletning. Jeg har i øvrigt tidligere gjort rede for mangler/udfordringer på et møde med Lars Mose og
Lone Mørup.



3. Udpegelse af velfungerende elementer til videreførelse:

DJF/Dorrit Wedendahl:
Jeg har svært ved at forestille mig at funktioner, som pt. er digitaliseret i DJF ikke forsat skal være det f.eks. fraværsregistrering, tidsregistrering,
refusion, organisationstilhørsforhold m.v. Det er primært et ressourcespørgsmål, men det drejer sig også om arbejdstilfredshed og
professionalisme for de medarbejdere, som skal arbejde med tingene.

HUM/Birgit Roesen og Ole Jensen:
PØS dækker som opslagssystem i stor udstrækning det daglige behov i forbindelse med henvendelse, og især i forbindelse med løn budgettering er
systemet hensigtsmæssigt. De største mangler er i bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af statistikker.

NAT/Dorthe M. Andersen: Ikke besvaret

NAT/Birthe Toft:
Jeg arbejder med de personaleadministrative systemer, men har ikke anvendt lønforhandlingssystemet i noget særligt omfang. Det hænger dog
ikke sammen med nogen negativ vurdering af systemet, men skyldes, at ledelsen i forvejen havde udviklet velfungerende regnearksmetoder.
I PØS har det været et rigtig godt tiltag at få mulighed for gennem notat- og emnefunktionerne at kunne tilføje bemærkninger og vigtige
oplysninger. Det sparer mange opslag og er godt for videndeling.

DPU/Steen Jessen og Marianne Kallenbach:
UPS er for så vidt velfungerende, om end det kræver jævnlige opdateringer. ScanJour Captia er ligeledes velfungerende, men det er tungt og
langsomt at arbejde i
SLS er velfungerende

SAM/ Per Henriksen, Anja Zimmerdahl-Hansen, Henriette Kiil Elbek og Dorthe Moe Jacobsen:
Det nuværende system er fleksibelt og åbner op for de lokale behov. Det er vigtigst at videreføre fleksibiliteten også ved et sammenhængende
personalesystem.

DMU/Lis Bak, Lis Sandvold og Lizzi Edlich:
En afgørende forudsætning for en rationel personaleadministration er til stadighed at anvende SLS på en stram og stringent måde i brugen af de
mange oplysninger (stiko, løndelskoder, segmenter, mv), som findes i SLS-systemet. Herved får SLS værdi ud over blot at varetage lønudbetaling
ved også at danne et solidt datagrundlag for ledelses- og anden information.
På DMU overføres SLS-data automatisk i et kube-system, som hedder BiWeb. BiWeb er et browserbaseret system, hvis data bl.a. understøtter
lønforhandlingsprocessen for både ledelsen og DMU’s tillidsrepræsentanter. Systemet benyttes endvidere til at danne en mængde forskellige
statistikker og HR-rapporter.
Mulighederne for at have historik med på den enkelte medarbejder er helt uundværlig – en funktion som findes i DMU’s føromtalte
personaledatabase.
På DMU er der en direkte kobling mellem medarbejdernes tidsregistrering og HR-afdelingens administration af ferie, sygdom og andet fravær i
relation til f.eks. refusionsansøgninger, ferieregnskab. Indtastning foretages, hvor data fødes, nemlig hos den enkelte medarbejder i dennes
tidsregistrering. På grundlag heraf kan HR-Afdelingen trække de rapporter, som benyttes i forbindelse med refusionsansøgninger, ferieregnskab
mv.
DMU’s tidsregistreringssystem udgør en kobling mellem personale- og økonomiområdet.



Samlet set er det helt afgørende, at udvikle standarder og systemer, som sikrer den nødvendige sammenhæng på tværs af såvel systemer som
hovedområder.

Centraladministrationen – Anders Kragh Moestrup: Ikke besvaret

ASB/Lisbeth Lauridsen:
Vi har gennemtænkte skabeloner til de fleste ting, der skal ud af huset.

ASB – Henrik. H. Søndergaard:
Vores nye ØS-LDV giver gode oversigter over lønninger, og vi kan lave rapporter efter behov. UPS håndterer fraværsregistrering, herunder ferie,
på en god måde, men systemet bør i endnu højere grad kunne betjenes af alle medarbejdere (selvbetjening).

Personale- og Udviklingskontoret (Centralt område) – Jens Kristian Birthin:
PØS, Lønforhandlingssystem, fraværsregistreringssystem

NAT – Niels Damgaard Hansen: Ikke besvaret

Personale- og Udviklingskontoret (Centralt område) - Svend Larsen:
Jeg henviser til de afgørende elementer omtalt under spm2.

TEO/Margit Troelsen:
Har været med i FUA projektet, hvor data indgår i et workflow. FUA er stadig under udvikling, så det kan næppe kaldes et velfungerende system
på nuværende tidpunkt.



4. Udpegelse af processer indenfor det personaleadministrative område, hvor en digitalisering
vil kunne tilføre største værdi til Aarhus Universitet:

DJF/Dorrit Wedendahl:
Der har ikke i HR-sporets projektgruppers arbejde været fokus på/arbejdet med hvilke ressourcer der er pt. er til rådighed og anvendes i de
enkelte processer i det samlede AU, derfor er det vanskeligt at vurdere, hvor der kan tilføres værdi ved digitalisering. Værdi er heller ikke alene et
spørgsmål om ressourceanvendelse, men også et spørgsmål professionel og effektive service-leverancer til ”kunderne” og arbejdsglæde og
meningsfuldhed for de involverede medarbejdere.
Ud fra en betragtning om at der tilføres mest værdi ved digitalisering af processer, der involverer ”sagsbehandlere” på flere organisatoriske
niveauer (central, hovedområde, institut), er jævnligt (dagligt) forekommende og berører alle/de fleste medarbejdere, og har økonomisk stor
betydning, så mener jeg at digitalisering på følgende områder/processer er de områder, der vil tilføre mest værdi til AU:
Fraværsadministration incl. refusion
Personsager
Rekruttering
Lønforhandling
Rapporter
Med andre ord, det nytter ikke at beslutte en organisatorisk arbejdsdeling på 3 niveauer, hvis den ikke er digitalt (system) understøttet. Det vil
”fraføre” AU værdi.

HUM/Birgit Roesen og Ole Jensen:
Rekrutteringsprocessen/ansættelsesprocessen og refusioner

NAT/Dorthe M. Andersen:
Generelt er det min holdning, at så mange opgaver som muligt skal løses ”elektronisk” og at personaleoplysningerne kun skal indtastes én gang,
så de mere komplicerede opgaver/arbejdsprocesser løses af ”mennesker” og ikke de mere ”automatiske” opgaver, der med fordel løses af
computere. Brugervenligheden i systemet er MEGET vigtig, da der vil være flere personale grupper der skal benytte systemet, derfor er det
altafgørende at brugervenligheden er høj!
1) Rekrutteringsprocessen (annoncering, modtagning af ansøgninger, registrering af ansøgere, nedsættelse af bedømmelsesudvalg,

udsendelse af bedømmelser + svar (afslag/ansættelse) bør alt sammen foregå digitalt/elektronisk, det vil kunne effektivisere arbejdsgangene
og frigøre ressourcer efter min vurdering)

2) Rapportering/statistik (afrapportering til Akademisk råd, Udviklingskontrakten, Forskningsrapportering mv. skal digitaliseres så alle
oplysningerne automatisk trækkes fra personalesystemet, så oplysningerne ikke skal tastes flere gange i flere forskellige systemer, som det er
tilfældes på nuværende tidspunkt. Det er ressourcekrævende på den måde det foregår i dag)

3) Kompetenceudvikling (digitalisering af bl.a. MUS-samtaler, karriereveje og –muligheder bør digitaliseres, så der nemt og effektivt kan laves
medarbejder udvikling indenfor de områder hvor det er påkrævet)

NAT/Birthe Toft:
Der er et stort behov for at få digitaliseret rekrutteringsprocessen, fordi den er meget tidkrævende og helt åbenbart egner sig til digitalisering. Det
vigtigste i den sammenhæng er måske, at det det tidsmæssige aspekt i sagsbehandlingen i forbindelse med rekrutteringen af mange udenlandske
forskere bliver væsentligt forbedret ved digital sagsbehandling, og at service dermed bliver forbedret. Mulighed for digitale ansøgninger.
En anden proces, der med fordel kan digitaliseres er en udvikling af – eller afløser for - FIK-skemaet, så de rummer flere oplysninger. og overførsel
af oplysninger herfra til ansættelsesbreve og/eller andre steder, hvor det vil være relevant.



Fraværsopfølgning ved sygdom og forskellige former for orlov
Overordnet vil det være vigtigt og givtigt at indføre nogle ”alarmer”, så det i systemer kan indlægges frister og OBS´er. Fx om prøvetids udløb,
jubilæer. Det vil kvalificere arbejdet.

DPU/Steen Jessen og Marianne Kallenbach:
1) Rekruttering af VIP – hele den administrative proces – digitalisering af den vil give en stor administrativ besparelse
2) Refusionsområdet (sygdom og barsel) digital understøttelse via f.eks. UPS vil betyde en mere effektiv refusionsproces og antageligt øgede

refusioner til AU
3) Ledelsesrapportering på løn og personale-området vil give bedre beslutnings- og budgetteringsgrundlag

SAM/ Per Henriksen, Anja Zimmerdahl-Hansen, Henriette Kiil Elbek og Dorthe Moe Jacobsen: Understøttelse af work-flow indenfor
personaleområdet, herunder rekruttering og refusioner.

DMU/Lis Bak, Lis Sandvold og Lizzi Edlich:
1) Administration af refusioner
2) Fraværsadministration (sygdom, barsel, ferie mv.)
3) Digitalisering af personalesager i et system, som sikrer mulighed for at kunne trække HR-rapporter.

Centraladministrationen – Anders Kragh Moestrup:
Ansættelse
Rekruttering
Arbejdsmiljø

ASB/Lisbeth Lauridsen:
Overblik over personalets ansættelsesvilkår, performance, resulater, løn, kompetencer m.v. i et samlet digitaliseret system
Rekruttering
Fravær

ASB – Henrik. H. Søndergaard:
1. Rekrutteringsprocessen – dvs. håndteringen af modtagelse af ansøgninger, videresendelse til bedømmelsesudvalg, samt mulighed for

opgørelse over medier, ansøgerantal, ansøgere og valgte kandidaters baggrund, så annonceringseffekt, rekrutteringssituation, og evt brand
kan måles. Registreringen af de nyansatte skal automatisk kunne videresendes til UNI-C, som vi er forpligtet til.

2. Personaleadministration – en samlet oversigt over den enkelte medarbejders berigede stamdata, så HR, nærmeste leder, samt den
medarbejderen selv, kan få et hurtigt overblik (lønoplysninger er ikke afgørende her, men nice to have)

NB: 1 & 2 behøver ikke blive håndteret i det sammen system.

Personale- og Udviklingskontoret (Centralt område) – Jens Kristian Birthin:
Der er et stort behov for at få digitaliseret processen omkring ansættelse af VIP samt sygdoms- og barselsadministration. I de sidste tilfælde er der
frister mv. som hvis de overskrides kan betyde store økonomiske tab for universitetet. Herudover er der selve rekrutteringsprocessen, som er en
vigtig proces for universitetet samt den digitale personsag. For alle processer gælder, at man med en digitalisering typisk kan spare tid og
ressourcer i forhold til de eksisterende ikke-digitaliserede processer.



NAT – Niels Damgaard Hansen: Rekruttering – håndtering af ansøgninger, bedømmelsesprocessen, kommunikation med udvalg og ansøgere.
Statistikker og rapporteringer.

Personale- og Udviklingskontoret (Centralt område) - Svend Larsen:
At danne ansættelsesbreve mm i p-systemet.
At sikre fuld systemunderstøttelse af
-ferieadministration
-refusionsopgaverne
-af timelønsadministration (web-timeløn)

TEO/Margit Troelsen:
Følgende kan med fordel digitaliseres:
• Hele ansættelsesprocessen
• Sygdoms- og barselsadministration, inkl. refusion



Bilag 8: Rekruttering af VIP

Beskrivelse af nedenstående arbejdsgang ved VIP-ansættelse efter opslag er udarbejdet af HR-sporet
projekt 2. For nærmere uddybelse og tilhørende flowchart - se rapporten fra HR-sporets projekt 2.

1. Modtagelse af ansøgninger med bilag
Alle ansøgninger med bilag registreres som modtaget på hovedområdet. Der udsendes kvittering
for modtagelse af ansøgningerne. For sent indkomne ansøgninger afvises. Både rettidige og for
sent indkomne ansøgninger registreres som modtaget.

2. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg/udpegning af sagkyndige og evt. nedsættelse af
ansættelsesudvalg
Der udarbejdes forslag/indstilling om forslag til bedømmelsesudvalgets sammensætning/forslag
til udpegning af en eller flere sagkyndige og forslag til ansættelsesudvalgets sammensætning
hurtigst muligt. Efter godkendelse behandles indstillingen om bedømmelsesudvalgets
sammensætning /udpegning af sagkyndige i Akademisk Råd. Dekanen/direktøren nedsætter
bedømmelsesudvalg/udpeger de sagkyndige.
Visse medlemmer af projektgruppen finder, at det skal overlades til hovedområdet at beslutte,
om der skal nedsættes ansættelsesudvalg, om der skal gennemføres ansættelsessamtaler og
hvorvidt bedømmelsesudvalg skal nedsættes inden ansøgningsfristens udløb.

3. Udsendelse til bedømmelsesudvalg/de sagkyndige
Ansøgninger med bilag samt vejledning mv. fremsendes til bedømmelsesudvalgets
medlemmer/de sagkyndige. Frist for bedømmelsesudvalgets/de sagkyndiges arbejde fastsættes,
således at ansættelsesbekendtgørelsens frist overholdes. Ansøgerne orienteres om
bedømmelsesudvalgets sammensætning/udpegningen af de sagkyndige og fristen for
udvalgets/de sagkyndiges arbejde. Hovedområdet yder eventuel administrativ support af
bedømmelsesudvalget/de sagkyndige.

4. Modtagelse af bedømmelsesudvalgets/de sagkyndiges bedømmelse
Bedømmelsesudvalgets/de sagkyndiges bedømmelse modtages. Hovedområdet foretager
legalitetskontrol. Eventuelt fremsender hovedområdet allerede på dette tidspunkt til ansøgerne
den del af bedømmelsen, som vedrører den enkelte ansøger.

5. Før beslutning om ansættelse
Hovedområdet indkalder til og afholder eventuelle ansættelsessamtaler og/eller
prøveforelæsninger. Dekan/direktør træffer beslutning om ansættelse evt. i forlængelse af
indhentet rådgivning, og hovedområdet gennemfører eventuel lønforhandling.

6. Forberedelse og beslutning om ansættelse
Oplysningsskema (ved nyansættelser) indhentes og der udarbejdes efterfølgende
ansættelseskontrakt (med kopi til tillidsrepræsentant), som fremsendes elektronisk med frist for
svar til den ansøger, som ønskes ansat. Når den udsendte ansættelseskontrakt er accepteret,
oprettes personsag og relevante oplysninger indtastes i personalesystem. Alle relevante
interessenter informeres om ansættelsen enten ved kopi af ansættelseskontrakten eller ved advis
om, at ansættelseskontrakten ligger i den digitale personsag. Stillingsopslag, ansøgning med
bilag, indstilling om ansættelse, faglig bedømmelse, kandidat- og evt. ph.d.-bevis,
oplysningsskema, pensionsoplysningsskema (AC) og ansættelseskontrakt lægges i personsagen
enten ved kopi eller digitalt.

7. Udsendelse af afslag mv.
Afslagsbrev bilagt egen bedømmelse, hvis den ikke tidligere er fremsendt, sendes til de øvrige
ansøgere. Bilag til ansøgningerne returneres til ansøgerne. Honorar udbetales til
bedømmelsesudvalgets eksterne medlemmer.

8. Modtagelse af den nyansatte
Modtagelse forberedes i form af nøgler/nøglekort, oprettelse af e-mailadresse, oprettelse i
telefondatabase, klargøring af kontor, PC og telefon mv. Udlevering af velkomstpakke/
velkomstbrochure/medarbejderhåndbog med nyttig information. Ferieforhold registreres.
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Bilag 9: Indstilling vedr. valg af rekrutteringssystem

Modtagere: Jørgen Jørgensen, Søren Frandsen + kopi til administrationschef kredsen

Emne:

Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende valg af digitalt rekrutteringssystem på AU.

Resumé:

I kommissoriet for HR-sporets projekt 3 indgår at vurdere områder, hvor en digitalisering kan
give en økonomisk gevinst og/eller et kvalitetsmæssig løft af det personaleadministrative
område på AU - samt at fremkomme med en indstilling til valg af digitalt system.
Rekrutteringsprocessen har i den henseende vist sig at være et oplagt område at digitalisere.
Undervejs i projektgruppens arbejde har flere hovedområder udvist stor interesse for en hurtig
opstart og implementering af et digitalt rekrutteringssystem. For at imødekomme dette ønske
kommer projektgruppe 3, inden færdiggørelsen af den endelige rapport, med indstillingen
vedrørende valg af rekrutteringssystem.

Med denne indstilling betragter projektgruppe 3 spørgsmålet vedrørende valg af
rekrutteringssystem som værende afsluttet for projektgruppen.

Godkendelse og Implementering:

Det forudsættes, at HR-vicedirektøren er ansvarlig for godkendelse af indstillingen samt
implementering af denne.

Tidsfrist:

Sporleder forventes at aflevere nærværende indstilling til HR-vicedirektøren snarest efter
dennes tiltrædelse den 1.6.2009.

Ansvarlig:

Sporleder Ole Bjørn Hansen

Indstilling:

Det indstilles at:

 PeopleXS vælges som fælles rekrutteringssystem på AU.
PeopleXS er, ifølge projektgruppens vurdering det rekrutteringssystem (blandt de
udvalgte), der på kort og sandsynligvis også på længere sigt bedst lever op til AU’s
krav til et rekrutteringssystem. Her skal specielt fremhæves funktionalitet til håndtering
af VIP-ansættelser (bedømmelsesudvalg, adgang for eksterne bruger, upload af
materiale etc.). PeopleXS har desuden erfaring med rekrutteringsprocessen for
universiteter, idet systemet i dag anvendes på DTU og RUC.

 et eller flere hovedområder, der ønsker en hurtig udrulning indgår i et pilotprojekt.
”Lessons learned” via pilotprojektet skal videreformidles til kommende hovedområders
udrulning af systemet
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Det indstilles fra projektgruppen, at der i forbindelse med indgåelse af kontrakt sker
en afklaring af håndtering af nedenstående:

1. Kontraktuelt:
Ud fra et principielt synspunkt skal der ved en kontrakt indgåelse sikres:

a) aftalen kan omfatte hele AU, således at alle hovedområder kan omfattes
b) forhandling af den for AU mest fordelagtige pris (jf. de to givne tilbud)
c) fornuftige vilkår i forhold til et ønske om afvikling af kontraktforholdet

2. Relation til offentlige myndigheder:
På baggrund af anvendelse af systemet skal det være muligt for AU at leve op til
Statens Arkivers og Datatilsynets krav.
Krav fra Statens Arkiver tilsiger, at AU skal levere dokumentation for visse ansættelses-
/bedømmelsessager (ex. fordeling på køn og nationalitet ved ansættelsessager for
Professorer og Lektorer)

3. Opsætningskrav:
a) Statistisk grundlag:

- Fremme AU’s mulighed for at understøtte adgangen til statistiske
oplysninger vedr. videnskabelig ansatte

- Sikre kobling mellem nøgletal (herunder mulighed for udtræk til brug i
andre systemer ex. datavarehus)

b) Organisation:
- Organisationen skal underbygge AU’s organisatoriske ramme
- Rekrutteringsprocessen skal tilrettelægges fleksibelt i forhold til AU’s

organisation, således at det enkelte hovedområde kun ser egne sager
- Opsætning ift. korrekturlæsningsbureau og understøttelse af AU layout

c) IT og integration:
- Integration ift. AU mailsystemer
- Diverse websites

d) Differentieret brugeradgang:
- HR administratorer skal have adgang til at varetage den daglige drift af

den enkelte sag
- Systemadministratorers adgang (sikring af centralforankring)
- Sikkerhed for at interne/eksterne bedømmere kun har adgang til den

enkelte sag.

4. Upload funktionalitet:
Sikre at systemet ikke har en uhensigtsmæssig begrænsning ift. upload af filer
(filstørrelse og filtyper) i form af ex. ansøgeres publikationer

5. Strategiske forhold:
Overordnet er AU’s strategi på IT området at anvende standardsystemer. PeopleXS er
et standardsystem. Projektgruppen vurderer desuden, at der er tale om en betragtelig
gevinst ved at AU anvender et digitalt rekrutteringssystem - uanset om systemet
fungerer som et selvstændigt system eller om det er integreret med de øvrige
personaleadministrative systemer på AU.

Indkøbes der på et tidspunkt et større personaleadministrativt system indeholdende et
rekrutteringsmodul, kan AU af strategiske årsager vælge at udskifte PeopleXS.



Bilag 10: Input fra HR sporet - Projekt 1 og 2

1. Input fra HR-sporet - Projekt 2

Følgende input blev givet til Projektgruppe 3 af Projektgruppe 1 ”Fastlæggelse af
opgavesammensætningen for en ny HR-organisation ved Aarhus Universitet” ved projektleder Lise Aaen:

Digitalisering af det personaleadministrative område har afgørende betydning for effektivisering af
arbejdsgange på AU. Projektgruppe 1 vurderer, at det er afgørende at få nogle professionelle digitale
systemer, som kan understøtte ambitionen om at få en sammenhængende, professionel og effektiv HR-
organisation på AU. Det er projektgruppens forventning og ambition at et fremtidigt fælles digitalt
personaleadministrativt system kan bidrage positivt til AU’s placering på diverse rankinglister og at en
digitalisering af det personaleadministrative område skal omfatte alle medarbejdere på AU.

A. Undersøgelse af behov og marked

Input: Den centrale HR-afdeling bør i samarbejde med hovedområderne og den centrale it-afdeling
undersøge hvilke behov et standard kursusadministrationssystem skal dække, samt undersøger
markedet (internt/eksternt) for sådanne systemer

Projekt 3: Projektgruppen har medtaget kursusadministration i vurderingen af hvilke arbejdsopgaver, der
med fordel kan digitaliseres, samt i behovsafdækningen hos relevante ressourcepersoner på AU. (Se
afsnit 5.1)

B. Oprettelse af jobportal

Input: Den centrale HR-afdeling bør oprette en jobportal på AU’s hjemmeside, hvor alle stillingsopslag
samles, dels for at synliggøre de mange ledige stillinger og dels for at fremme profileringen af
universitetet både nationalt og internationalt. En jobportal vil være med til at gøre det mere overskueligt
for en ansøger at finde det rette job.

Projekt 3: Projektgruppen har fokuseret på muligheden for digitalisering af selve rekrutteringsprocessen,
der kan tilkobles en jobportal. Mål, formål, plan og udformning af HR-portal ligger ikke i projektgruppens
kommissorium. Indstilling fra Projektgruppe 3 angående rekrutteringssystem er beskrevet i afsnit 6.2.2.

C. Anskaffelse af rekrutteringssystem

Input: Den centrale it-afdeling bør i samarbejde med den centrale HR-afdeling iværksætter et projekt til
implementering af et it-understøttet rekrutteringssystem, der kan effektivisere og professionalisere
rekrutteringsfasen fra opslag til ansættelse. Rekrutteringssystemet bør udvikles på baggrund af det it-
understøttede ph.d.-system, der eksisterer på nuværende tidspunkt, eller på baggrund af et andet
system, som måtte være bedre, eventuelt Statens fælles rekrutteringssystem, som pt. er i udbud.

Projekt 3: Projektgruppen har undersøgt relevante leverandører af rekrutteringssystemer, da
rekrutteringsprocessen allerede tidligt i forløbet blev defineret som et behov i organisationen.
Projektgruppe 3 har i den forbindelse også vurderet FUA-projektet. Indstilling omkring
rekrutteringssystem er beskrevet i afsnit 6.2.2.

D. Anskaffelse af HR-system

Input: IT-understøttelsen af HR-området bør ske i form af et egentligt HR-system, der integrerer den
digitale personalesag med berigede stamoplysninger, lønoplysninger, oplysninger om
kompetenceudviklingsaktiviteter m.v.

Projekt 3: Indstilling omkring valg af personaleadministrativt system er beskrevet i afsnit 6.2.

E. Vurdering af relevante IT-systemer

Projektgruppe 1 giver følgende input omkring eksisterende personaleadministrative systemer på AU:

UPS: ASB har gode erfaringer med dette system

FUA: Projektgruppe 3 bør undersøge FUA-projektet, da det vil have relevans for evt. indstilling omkring
digitalisering af proces for rekruttering

PeopleXS: ASB er begejstrede for dette rekrutteringssystem



PØS: Medlemmer af projektgruppe 1 havde personlige erfaringer med PØS, der pegede på forbehold i
forhold til at udrulle PØS til hele organisationen (Se bilag 14).

Projekt 3: Projektgruppen har indhentet supplerende kommentarer fra projektgruppemedlemmer med
særlig viden om relevante systemer. Disse vurderinger indgår i den samlede beskrivelse af systemerne i
bilag 2-5.

2. Input fra HR-sporet - Projekt 2

Følgende input blev givet til Projektgruppe 3 af Projektgruppe 2 ”Personaleadministrative snitflader
mellem fællesadministration og hovedområder på Aarhus Universitet” ved projektleder Jens Kristian
Birthin:

Projektgruppe 2 ser Digitalisering af det personaleadministrative område som en forudsætning for at
kunne høste nogle gevinster i form af effektiviseringer og hurtigere sagsbehandling. Projektgruppe 2
anbefaler standardisering af de personaleadministrative processer samt udbredt anvendelse af
skabeloner, men først når digitaliseringen er blevet løftet betragteligt, vil der kunne høstes større
besparelser i tid og ressourcer efter en ændring af den personaleadministrative snitflade i retning af
decentralisering. Ambitionen er at digitalisering kan frigive nogle ressourcer, der i dag bruges på ”passiv”
administration – til i fremtiden at kunne bruges aktivt på det personalemæssige område. Omfanget af
digitaliseringen skal omfatte alle dvs. 100 %

A. Jobportal, personale/HR-system samt rekrutteringssystem

Input: Projektgruppe 2 kan tilslutte sig beskrivelsen fra projektgruppe 1 om jobportal, personale/HR-
system samt rekrutteringssystem. Det er vigtigt, at rekrutteringssystemet kan håndtere
arbejdsprocessen omkring ansættelse af VIP (bedømmelsesudvalg, akademisk råd, store mængder
bedømmelsesmateriale mv.) samt også ansættelse af udenlandske medarbejdere samt udsendelse af
medarbejdere til udlandet med de særlige forhold, der gør sig gældende her (arbejds- og
opholdstilladelse, skattemæssige forhold, sygesikring, pension/gruppeliv, individuel
kontrakt/overenskomst mv).

Projekt 3: Håndtering af den særlige proces ved rekruttering af VIP’er er højt prioriterede i gruppens
evaluering af rekrutteringssystemerne. Udsendelse af medarbejdere til udlandet og håndtering af de
særlige forhold, der her gør sig gældende ligger ikke indenfor rammerne af et rekrutteringssystem. Se i
øvrigt projektgruppens kommentar til input fra HR-sporet projekt 1.

B. Digital personsag

Input: Projektgruppen forudsætter, at der er en digital personsag, når pilotprojektet på snitfladeområdet
efter planen skal løbes i gang september 2009.

Projekt 3: Projektgruppen henviser til rapport og implementeringsplan udarbejdet særskilt for
delprojektet vedrørende den digitale personsag.

C. Lønforhandling, barsel, refusion og fravær

Input: Projektgruppen ønsker et lønforhandlingssystem (findes p.t. på 8000C) og et barselssystem
(forløbet fra hvor der sker anmeldelse af barsel til den samlede refusion fra kommune/barselsfond er
kommet ind, samt mulighed for at kunne lagre udskudt orlov).

Projektgruppe 2 ønsker ligeledes et system til administration af sygdom – herunder refusion fra
kommunen samt opfølgning på sygdom. Dette kunne være en del af et fraværsregistreringssystem, som
kan håndtere ferie, sygdom, barsel, orlov, barns første og anden sygedag, omsorgsdage mv. 8000C har
et fraværsregistreringssystem, hvor alle disse oplysninger indtastes, men man kunne måske tænke sig
det koblet til et HR-lignende system, så der ikke blot bliver tale om at man taster sygefravær, men at der
er en understøttet proces med alarm og digital systematisering af blanketgangen til det kommunale
system.

Projekt 3: Projektgruppen har medtaget disse arbejdsopgaver i vurderingen af hvilke processer, der med
fordel kan digitaliseres, samt i behovsafdækningen hos relevante ressourcepersoner på AU. (Se afsnit
5.2)

D. Ansættelsesbreve



Input: Projektgruppe 2 anbefaler, at alle ansættelsesbreve sendes digitalt. Det kan dog være et problem,
hvis ikke alle medarbejdere har en privat e-mailadresse med digital signatur. Persondatalovgivningen
tilsiger nemlig, at HR-medarbejdere ved AU IKKE må sende mails internt med oplysninger om
personnumre, med mindre de er krypterede.

Projekt 3: Projektgruppen har ikke haft fokus på dette. Der må en juridisk vinkel på.

E. Alarmer

Input: Projektgruppe 2 ønsker at skæringsdatoer f.eks. jubilæumsancienniteten blev beregnet i et
system, som når de relevante datoer nærmede sig, viste en alarm.

Projekt 3: Anvendelse af alarm er indgået i gruppens evaluering af de forskellige personaleadministrative
systemer.

F. Seniorbonus og fratrædelse

Input: Noget nyt er seniorbonusordningen – her er der også behov for en digital understøttelse af
forløbet (kunne evt. kobles med et senior- og fratrædelsesordningssystem). Den fulde digitale løsning
forudsætter at SLS har en digital understøttelse af seniorbonusordningen.

Projekt 3: Må forventes at ligge i en løsning indenfor det ”klassiske HR” område. Projektgruppen har ikke
prioriterede seniorbonus specifikt.

G. HR portal

Input: Endelig forventer projektgruppe 2, at der etableres en HR-portal med personaleadministrative og
HR-udviklingsmæssige oplysninger – kan rette sig både udadtil til medarbejderne samt indadtil til
personalemedarbejdere på AU.

Projekt 3: Mål, formål, plan og udformning af HR-portal ligger ikke i projektgruppens kommissorium.

H. FUA

Input: Projektgruppe 3 skal være opmærksom på FUA-projektet, der er relevant i forhold til digitalisering
af rekrutteringsprocesserne.

Projekt 3: FUA er et af de systemer projektgruppen har evalueret. Se bilag 2-5.



Bilag 11: Input fra IT-sporet

Følgende input blev givet til Projektgruppe 3 af IT-chef ved AU, Flemming Bøge:

1. Status og tidsplan for IT-sporet i relation til projekt 3:

Hen over sommeren 2009 implementeres nyt fysisk netværk og ny grundlæggende styring af dette, og at
hovedområderne fra ca. 1. september kan begynde at flytte deres udstyr og ressourcer over på det nye
net.

Tilsvarende følger CMS-projektet (ny Web) tidsplanen med systemanskaffelse, datakonvertering og drift
start ultimo 2009 sin tidsplan, ligesom etableringen af første del af en Fælles IT-organisation
gennemføres umiddelbart efter sommeren 2009.

Endelig – og det mest interessante for HR-projekt 3 – initieres der fra medio maj projekt ”Fælles bruger
og identitetsstyring”. Dette projekt har til formål at etablere en fælles og entydig brugerdatabase – og
det må forventes, at et eller flere kommende HR-systemer skal integreres tæt med denne del af
infrastrukturen. En fælles adressebog forventes ultimo 2009, mens en integrationsplatform forventes
udviklet medio 2010.

I forhold til samarbejdet mellem IT-spor og HR-spor er det aftalt, at vi kører én af vores
forretningskonsulenter, Torben Feldsgaard, ind som fast kontaktperson.

Rent leverancemæssigt er der pt. ikke aftalt aktiviteter, hvor IT-sporet eller IT-driftsorganisationen
leverer ydelser til HR-sporet

2. Rammevilkår og forventninger til digitalisering af det personaleadministrative område

Helt overordnet er IT-området blevet anmodet om at levere den nødvendige indsats for sikre IT-
understøttelse til økonomisporet og til studiesporet. Der ligger ikke heri nogen stillingtagen til, om IT-
området også er i stand til at levere bistand til HR-sporet, dette har ikke været relevant på nuværende
tidspunkt.

Den væsentligste udfordring for projekt 3 vurderes at være tilstedeværelsen af en endog meget
heterogen og delvist utilstrækkelig systemunderstøttelse af HR-processerne rundt på de forskellige
hovedområder, og dels ikke findes en åbenlys kandidat blandt de anvendte systemer, der kan udfylde
rollen som kommende fælles standard HR-system. Og at situationen omkring udvikling af et fælles
statsligt personaleadministrativt system er ganske uklar.

Et systemvalg indenfor det personaleadministrative område vil skulle ske i lyset af en række systemvalg i
tilgrænsende områder. Blandt de mest centrale er:

 Økonomisystem: AU er på vej med en fælles Navision Stat løsning

 Lønsystem: Statens Lønsystem, SLS forventes også anvendt fremover

 ESDH-system: Det er naturligt at forvente, at selv akterne omkring personalesagen placeres

i et fælles ESDH-system. Men der er ikke gennemført en harmonisering på området, på 8000

c anvendes fx en ældre Scanjour-løsning, mens der på DMU og DJF anvendes Scanour Captia,

og i hvert fald på 8000 c er der ikke en bredt forankret kultur for at anvende ESDH. Det må

forventes, at akter, der er væsentlige for personalesager og måske især for

personaleudvikling (som f.eks. MUS-referater) findes på diverse fællesdrev og lagret i

forskellige brugeres private mailarkiver. Det ligger med andre ord ikke lige for, at HR-

området kan drive en systemharmonisering på ESDH-området igennem, så et kommende HR-

system må agere i et heterogent ESDH-miljø

 Websites: Der er i øjeblikket et aktivt projekt omkring etablering af en fælles web-platform,

som forventes at stille faciliteter til fx jobopslag til rådighed.

 Intranet til personalehåndbog, selvbetjening m.v. Der findes ikke noget samlet intranet

på AU, men en række mere eller mindre velfungerende informationssamlinger. Som det var

tilfældet indenfor ESDH, har HR-sporet næppe potential, til alene at drive en harmonisering af

intranetplatformene igennem.



 Identity Managment system: Der er netop aktiveret et projekt til etablering af en fælles,

entydig brugerregistrering på tværs af alle hovedområderne. Det må forventes, at et

kommende personaleadministrativt system er i stand til at modtage oplysninger om

medarbejdere herfra.

Anbefalinger fra IT-sporet:

 I en ganske lang fremtid vil behovet for digitalisering af personaleadministrative processer

skulle dækkes af enkeltstående systemer og moduler. For eksempel et særligt

rekrutteringsmodul, som kan håndtere stillingsopslag og ansøgninger. Tilsvarende må PØS på

8000 c, UPS på ASB og tilsvarende systemer forventes i en ganske lang fremtid at løse en

række opgaver – evt. gradvist dekomponeret og overført til andre systemer

 Et nyt systemvalg må respektere, at der på en lang række områder (løn, økonomi og

dokumenthåndtering) er valgt dedikerede systemer (Navision og SLS). Det må derfor

frarådes, at AU anskaffer større standardrammesystemer til personaleadministration – fx vil

SAP næppe være et godt valg til AU’s behov, fordi det er en forudsætning for optimal

udnyttelse af SAP, at de tilstødende administrative opgaver også varetages gennem SAP-

moduler.

3. Input vedr. risici og ressource estimater

Nedenfor er skitseret fordele og ulemper ved anvendelse af PØS Stamdata på hele AU i en
overgangsperiode:

Fordele Ulemper

Harmoniserede stamdata på tværs af AU,
hvilket vil forenkle konverteringen ved
implementering af et system fra
Økonomistyrelsen.

Manglende system dokumentation - PØS Stamdata er
ikke dokumenteret, men findes kun i form af den
centrale nøgle persons know-how.

Det vil kræve ekstra ressourcer (både IT og
personaleadministrativt fagligt) at holde PØS
Stamdata kørende. IT udviklingsafdelingen har pt. ikke
ressourcer til fortsat udvikling på PØS.

Vanskeligt at ansætte nye IT folk til PØS udvikling, da
oplæring i et system bygget på et forældet værktøj og
forventes udfaset næppe er attraktivt.

Nuværende IT-ressourcer - den centrale nøgle person
ift. IT udvikling og vedligeholdelse af PØS Stamdata er
relativt tæt på pensionsalderen. Èn anden person har
kendskab til PØS Stamdata, men betragtes ikke som
nøgleperson.

4. Håndtering af input fra IT-sporet

IT sporet involveres, udover deres formelle input, også direkte i projektets arbejde. Dette sker dels ved
deltagelse af IT repræsentanter på møder, men også ved Flemming Bøges direkte involvering i
kommentering af den endelige rapport samt delkonklusioner der udarbejdes undervejs.



Bilag 12: Input fra Økonomisporet

Samspillet eller afhængigheden mellem tiltag i henholdsvis Økonomisporet og HR-sporet knytter sig
primært til følgende 2 forhold

1. Kontering af lønudgiften i regnskabssystemet
2. Budgettering af lønudgifter

Det er derfor vigtigt, at der ske en koordinering i relation til disse 2, således at de for det første ikke
tabes mellem 2 stole og for det andet at beslutninger i den ene sammenhæng ikke lægger unødige
begrænsninger i den anden sammenhæng.

I relation til kontering af lønudgift er det vigtigt, at der sker indtænkning af håndtering af hensættelse og
tilbageførsel af feriepenge.

1. Kontering af lønudgift i regnskabssystemet

Der kan identificeres 3 metoder til at kontere lønudgifter i regnskabssystemet ud over det at foretage
registreringerne direkte i regnskabssystemet:

• Statslig løsning
• Via tidsregistrering
• Via tredje system evt. personalesystem

I statslig regi er konteringen af lønudgiften som hovedregel sket ved den standardintegration, der har
været mellem lønsystemet SLS og de forskellige regnskabssystemer, som er blevet anvendt. Der er
således også en standardintegration mellem SLS og den statslige navisionløsning.

Standardintegrationen er baseret på, at konteringen på kontoplanens dimensioner sker ved opsætning i
SLS. Fordelen ved løsningen er hovedsageligt standardiseringen.

Ulemperne er flere og relativt tungt vejende. Løsning er for det første ufleksibel og tung. Den manglende
fleksibilitet skyldes, at når lønnen konteres via lønsystemet, så er lønsystemets kørselsfrekvens
bestemmende for, hvornår omposteringer kan foretages og fremgå af regnskabssystemet. Eftersom
kørselsfrekvensen er 2 gange om måneden ligger der en forsinkelse her. Procedurerne bliver
administrativt tunge, idet konteringerne ikke kan foretages af regnskabsmedarbejderne, men skal
foretages af lønarbejderne, hvorfor procedurerne involverer flere organisatoriske enheder.

Hertil kommer, at gyldighedskontrol af de registrerede konteringer ikke kan foretages i lønsystemet, men
først ved indlæsningen i regnskabssystemet. Der kan konstateres relativt mange fejlregistreringer af
konteringsoplysninger med afledte ressourceallokering til fejlrettelser i de 2 systemer.

Endelig er det i SLS forudsat, at kontoplanen maksimalt kan omfatte 7 dimensioner. Det er en
begrænsning, der eksempelvis betyder, at den i Økonomisporet fastsatte kontoplan for AU ikke for hele
universitetet kan håndteres via SLS.

På AU er det på DPU og ASB, at konteringen af lønudgiften sker via SLS.

På DJF og DMU har økonomistyringens fokusering på projekter betydet, at konteringen af lønudgifter sker
på baggrund af de faktisk allokerede ressourcer til projekter. Denne allokering sker for ansatte via
tidsregistrering. Den afholdte lønudgift for en måned for en ansat konteres således på baggrund af den
tidsregistrering den ansatte har opgjort for måneden. Der er tale om en relativ enkel metode til kontering
af lønudgiften, men den forudsætter en generel accept af tidsregistrering. Det er i den sammenhæng
vigtig at være opmærksom på at der er tale om en tidsregistreringen defineret i forhold til
økonomistyring. Denne form for tidsregistrering vil ikke nødvendigvis være relevant ud fra en
personaleadministrativ tilgang.

Hertil kommer, at løsningen kan give problemer i forhold til afrapportering til ekstern partner, idet den
allokerede tid og dermed udgift ikke nødvendigvis vil være i overensstemmelse med aftalt pris. Der kan
derfor være korrigerende arbejdsopgaver før afrapportering til ekstern partner kan ske.



På 8000 C anvendes en løsning, hvor oplysninger om, hvordan lønudgiften skal konteres, opsættes i
personalesystemet. I princippet er det et fordelingsprincip, der svarer til tidsregistreringens. Forskellen er
at det ikke den ansattes konkrete fordeling af sin tid for en given måned der bestemmer konteringen.
Men hvordan det er bestemt at lønudgiften skal konteres for den pågældende måned. Det betyder, at der
foreligger en dokumentation for den enkelte ansatte for, hvordan det er besluttet lønnens er afholdt og
skal afholdes under ansættelsen. Efter som beslutninger bliver omgjort er der adgang til i
personalesystemet at ompostere lønudgiften.

Samlet set er alene de 2 sidste løsninger farbare. Kontering via lønsystemet er med den nuværende
løsning for ufleksibel og tung. Det betyder, at der mellem lønsystemet og regnskabssystemet skal være
en løsning, der kan kontere lønudgiften fra lønsystemet i regnskabssystemet. En sådan løsning vil ud
over den økonomiske have en personaleadministrativ vinkling, hvorfor det skal sikres at opgaven løftes i
et tæt samarbejde med Økonomi- og HR-området.

2. Budgetlægning

Den samlede lønudgift udgør i alt ca. 70% af universitetets samlede udgifter. I det perspektiv er
budgetteringen af lønudgiften vigtig. Spørgsmålet er dog, hvor avanceret budgettering nødvendigvis skal
være. 2 aspekter skal i den sammenhæng fremhæves, nemlig opgørelsen af den ansattes samlede
lønudgift for det enkelte budgetår og kendskabet til konteringen af den opgjorte lønudgift.

Det kan gøres gældende, at det statslige overenskomstsystem er relativ statisk, hvorfor der på det
aggregerede niveau, som budgetlægningen foregår på, ikke vil være den store forskel på om lønudgiften
opgøres ved en opskrivning af en afholdt lønudgift eller ved en konkret beregning for det enkelte
budgetår på grundlag af de registrerede oplysninger om den enkelte ansattes vilkår.

På AU anvendes begge løsninger, idet 8000C er det eneste, hvor budgetteringen af lønudgiften sker på
baggrund af registrerede personaledata. Der er ingen tvivl om, at den på personniveauet er den mest
korrekte, men om der på det aggregerede niveau opnås fordele herved kan diskuteres.

Kendskab til de fremtidige dispositioner er en nødvendighed for at kunne budgettere på det relevante
konteringsniveau. De 2 fremhævede løsninger til kontering af lønudgifterne håndterer begge dette
aspekt.
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Bilag 13: Beskrivelse af PØS moduler

PØS er et personalesystem hvis sigte primært er at dække de personaleadministrative funktioner. Det
understøtter således hverken rekruttering eller de traditionelle HR-opgaver.

1. Baggrund

PØS var før fusionerne i 2007 det personaleadministrative system på Aarhus Universitet.

I forbindelse med implementeringen af Navision i 2004 blev PØS opgraderet i så betydeligt omfang,
at det på det tidspunkt kan opfattes som bestående af 4 dele: En personaleadministrativ del, en kon-
teringsdel, en fraværsadministrativ del og en del til administration af ”feriefond”

Efterfølgende er der i 2007 kommet en 4. del, nemlig forhandlingssystemet. I 2009 implementeres en
yderligere del, der udnytter lønsystemets web-services til at danne lønudbetalende transaktioner fra
PØS direkte ind i lønsystemet uden om lønmedarbejdere.

2. Teknik

PØS er Oracle baseret. Applikationerne er udviklet i forms og coldfusion. Fra og med udgangen af maj
2009 overgår de forms-baserede applikationer til forms 10.

Det er udviklet internt på universitetet.

Frem for rapporter er prioriteret udsøgningsbilleder, hvorfra oplysningerne kan gemmes i klipbordet
eller som fil i csv-format. Rapporter forekommer dog bl.a. i relation til lønbudget og lønrapportering.

3. Den personaleadministrative del

Stamdata

PØS er karakteriseret ved et bevidst valg af, at den personaleadministrative vinkling af data skal væ-
re afgørende for definering af systemet frem for en lønteknisk elle en regnskabsmæssig. Konkret be-
tyder det, at systemets begreber er forsøgt defineret med udgangspunkt i de begreber som anvendes
i det statslige overenskomstsystem. Endvidere er tilstræbt, at registreringerne skal afspejle de do-
kumenter, der forekommer i personsagen.

Intentionen har således været, at opslag i systemets applikationer skal give et informationsniveau
svarende til det der fremgår af personsagens dokumenter. Systemet indeholder således den ansæt-
telsesmæssige historik for en ansat.

En af konsekvenserne af denne tilgang er, at brugerne af systemet ikke møder de løntekniske begre-
ber som eksempelvis pkat, lonkl, løndel m.v., idet de ikke er stabile over tid. Eksempelvis er oplys-
ningerne vedrørende en lektor ansat efter ac-overenskomstens nye lønsystem ændret af løntekniske
årsager 3 gange inden for de sidste 7 år. Ændringer som ikke vil fremgå af personsagens dokumen-
ter.

Der er etableret relation til lønsystemets begreber, således at disse kan knyttes til PØS’s begrebsap-
parat for et givet tidspunkt.

Med hensyn til den organisatoriske placering af en ansat anvendes et begrebsapparat, der er uaf-
hængigt af placering af det økonomiske ansvar. Ændringer i den økonomiske kontering vil således ik-
ke påvirke registreringen af den ansattes organisatoriske placering. Den organisatoriske placering
knyttes til enhedssystemets struktur, hvorved sikres oplysninger om den organisatoriske enhed, dens
leder, dens p-nr m.v.
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Ovennævnte oplysninger om den ansatte samles i et stillingsbegreb. En ansat vil over tid sandsynlig-
vis have flere stillinger og kan have flere samtidige ansættelser. En overgang til et nyt overens-
komstsystem vil eksempelvis resultere i en ny stilling. Flere stillinger forekommer typisk i relation til
timelønsområdet, hvor den ansatte samtidigt kan være ansat til undervisningsopgaver ved flere insti-
tutter.

Udover de ansættelsesmæssige vilkår knyttes der til stillingen den besluttede finansiering af stillingen
og der er mulighed for at tilknytte emneord og notater.

Brugen af stamoplysninger

Oplysninger anvendes for det første til opslag vedrørende den enkelte ansattes ansættelsesmæssige
forhold eller grupper af ansatte.

Herudover er der et beregningsmodul, der kan beregne relevante lønbegreber for en given data eller
for en given periode. Det kan være for d.d., en fremtidigt eller en historisk dato eller alternativt en
periode. Beregningsmodulet anvendes i relation til lønbudgettering, i relation til at stille oplysninger
til brug for lønforhandling. Endvidere vises den ansattes løn og lønudgift i opslagsbillede, der er til-
gængeligt i relation til udsøgningsbilleder i PØS.

Dette opslagsbillede er til stede i mange forskellige sammenhænge i PØS, idet det udnytter den facili-
tet, at samtlige registreringer i PØS vedrørende en ansat tilknyttes den ansattes stilling. Det gælder
også alle transaktioner der modtages fra lønsystemet, jf. punkt 3 nedenfor.

Lønbudgetteringen er en række selvstændige udsøgningsapplikationer, hvor beregnede lønudgifter
sammenholdes med afholdte lønudgifter. Lønbudgettet grundelement er beregnet og afholdte lønud-
gifter pr måned for en given stilling. Lønbudgettet omfatter regnskabsår, budgetår og BO år.

4. Konteringsdelen

Med implementeringen af Navision i 2004 flyttedes konteringsopgaven registreringsmæssigt fra løn-
kontoret til de ansvarlige organisatoriske enheder. Denne flytning løstes ved at flytte konteringsop-
gaven over i PØS.

For det første indebærer det, at konteringen af den afholdte lønudgift først bliver endelig, når den er
blevet behandlet i PØS. Her bliver lønudgiften konteringsmæssigt foldet ud på grundlag af den beslut-
tede finansiering, som er registreret på den enkelte stilling. Den udfoldede kontering indlæses i Navi-
sion efter hver lønkørsel i lønsystemet.

For det andet indebærer det, at der er applikationer til at ompostere lønudgiften for en ansat, hvis
det skulle være aktuelt og der er applikationer til at følge op på de foretagne omposteringer. Ompo-
steringerne indlæses i Navision en gang ugentligt.

Endelig foretages tilbageførsler af hensatte feriepenge. Tilbageførslerne sker på baggrund af oplys-
ninger i fraværsadministrationsdelen og i lønsystemet kombineret med stamdataene i PØS. Der sker
tilbageførsler i relation til afholdte feriedage, overførte feriedage, ikke afholdte feriedage og endelige
foretages korrektion af tilbageførslerne i lønsystemet på grund af mangler i disse. Tilbageførslerne
indlæses i Navision.

5. Den fraværsadministrative del, fraværssystemet

I fraværssystemet registreres fraværsforhold. Registreringen af fravær foretages enten af en perso-
naleadministrativ medarbejder i applikationer rettet til personalemedarbejderen eller af den ansatte
selv via applikationer i den ansattes selvbetjening. Det er få institutter, der har givet adgang til selv-
betjening. Selvbetjeningsløsning forudsætter, at registreringen godkendes af en personaleadministra-
tiv medarbejder efterfølgende.

Registreringsmæssigt kan fraværssystemet siges at bestå af 3 dele. Udover registrering af dage, hvor
den ansatte er fraværende som følge af givne årsager, registreres optjening hvor det er relevant (fe-
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rie og omsorgsdage) samt ”aftaler”. Aftaler er en korrektionsmulighed af en saldo, hvor korrektionen
dokumenteres ved angivelse af, hvad der er aftalt. En sådan aftale kan udskrives og underskrives af
de berørte parter. Overflytning af feriedage fra et ferieår til et andet er et eksempel på en sådan afta-
le. Af aftalen vil fremgå hvor mange dage der er aftalt overført og hvad der er aftalt om deres afhol-
delse. Udbetalingsanvisninger fra frafraværssystemet er ligeledes baseret på aftale begrebet. Aftaler-
ne er tilgængelige i systemet.

Ideen med aftalebegrebet er, at administrationen af de konkrete aftaler, som altid sker decentralt, in-
tegreres med de styringsmæssige og opsætningsmæssige behov decentralt såvel som centralt.

For så vidt angår ferie og særlige feriedage håndterer systemet alle administrative opgaver, herunder
optjening, overflytning af dage til efterfølgende ferieår, udskrivning af udbetalingsanvisning for ek-
sempelvis ikke afholdte særlige feriedage. Endelig kører forskellige jobs ved ferieårets afslutning, der
på grundlag af oplysninger i systemet opgør, hvad der skal udbetales til henholdsvis den ansatte og
feriefonden.

De kvartalvise indrapportering af oplysninger om fravær til Personalestyrelsen sker fra fraværssyste-
met via udtræk.

Der er udtræksfaciliteter til at bearbejde sygefraværsstatistik, med en betydelig specifikation af sy-
gedagene.

Administration af omsorgsdage vil være understøttet i systemet, når testforløbet er afsluttet her før
sommerferien.

Fraværssystemet blev implementeret før 2004 og mangler fortsat at få redefineret den ansattes or-
ganisatoriske tilknytning. Dette er en opgave som forventes løst tidligst ultimo 2009.

6. Forhandlingslønssystem

Forhandlingslønsystemets hovedformål er, at give relevante oplysninger om lønnen og dens udvikling
til ledere og tillidsrepræsentanter via særlige applikationer rettet til dem.

Adgangen til disse applikationer sker via de ansattes selvbetjeningsdel. Det er alene tillidsrepræsen-
tanter og ledere der har adgang til systemet. Adgangen tilvejebringes ved, at lederne registreres som
ledere i enhedssystemet og tillidsrepræsentanter som tillidsrepræsentanter i PØS. De har alene ad-
gang til oplysninger om dem de er leder for eller repræsenterer.

Forhandlingslønsystemets lønbegreb er baseret på den tilgang, at fokus skal være på lønnen og dens
udvikling uden at man skal have teknisk viden om overenskomstsystemet og/eller om lønsystemets
begreber.

Filosofien er, at lønnen på et givet tidspunkt bestå af summen af den ansattes lønændringer frem til
dette tidspunkt. Disse lønændringer forklares ved en kombination af 2 dimensioner, nemlig for det
første om lønnen er varig, midlertidig eller engang. For det andet om den er aftalt centralt (overens-
komst bestemt), decentralt eller følger af regulering. Med denne matrice som i systemet kan specifi-
ceres yderligere kan hver eneste historisk eller fremtidig lønstigning forklares uafhængig af hvordan
overenskomststrukturen er på det givne tidspunkt. Der er således tale om et begrebsapparat, der ik-
ke er begrænset af den givne overenskomsts bestemmelser om basisløn, løngrupper og tillægsstruk-
turer.

Der er adgang til alle relevante oplysninger om den ansatte ansættelsesvilkår. For ledere er der en
udvidet adgang til konteringsoplysninger

Endvidere er der i systemet en vis understøttelse af forhandlingsforløbet med mulighed for at arbejde
med grupper af ansatte og for disse at registrere forskellige oplysninger om forhandlingerne ledende
frem til det aftalte. Forvaltningsmæssigt er dette ikke helt på plads.
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7. Feriepenge og feriefond

Efter som der ved Aarhus Universitetet er tilknyttet en feriefond, skal universitetet varetage alle de
administrative opgaver, der følger af ferieloven i relation til at sikre, at personer, der under ansættel-
se ved universitetet optjener feriegodtgørelse, får godtgørelsen udbetalt under ferieafholdelse.

Der er derfor lavet applikationer, der understøtter denne administration. Understøttelsen er baseret
på oplysninger fra lønsystemet vedrørende optjeningsåret kombineret med cpr.nr oplysninger om den
ansatte og de registreringer, der foretages i systemet i forbindelse med eksempelvis udbetaling af
godtgørelse.

Administrationen varetages af lønkontoret.

8. Ydereligere tiltag i 2009

Digitaliseringen af personsagen i juni 2009 betyder, at adgangen til personsagen skal sikres via andre
applikationer end ScanJour’s. Årsagen til dette er, at udbredelsen af ScanJour er beskedent og ingen
institutter anvender journalsystemet. Der er tidligere etableret en sådan adgang i et Coldfusion miljø.

Men en smidig adgang til personsagen forudsætter, at adgang også kan etableres i PØS’s forms miljø.
Herved vil det være muligt at gå direkte fra personopslag i PØS til de dokumenter som formelt doku-
menterer registreringerne i PØS.

I sommeren 2009 vil være etableret udtræksfaciliteterne, der er forudsætning for at kunne styre flet-
ning af ansættelsesbreve m.v.

Den største organisatoriske ændring følger af implementering af ”webløn”, som er generering af løn-
udbetalinger fra lønsystemet via applikationer i PØS uden involvering af lønmedarbejdere. Der er tale
om en fuld integreret løsning, hvor alle relevante registreringer sker i PØS og de løndannende trans-
aktioner udledes af disse registreringer.

Efter som timelønsanvisninger udgør en meget stor del af løntransaktionerne på et universitet vil
denne løsning i betydelig grad påvirke arbejdet med udbetaling af lønnen. I første omgang tager den
udgangspunkt i timelønsområdet, men den vil kunne udvides til oprettelse af lønnr i lønsystemet og
udbetaling af eksempelvis tillæg. Med dens implementering vil arbejdet med arkivering af dokumen-
tationen for udbetalingen på henholdsvis instituttet og lønkontoret ligeledes bortfalde.

9. Systemets fleksibilitet

PØS grundelement er den personaleadministrative del. Med overgangen til forms 10 løsningen ultimo
maj 2009 brydes den tætte relation der hidtil har været mellem denne del og opsætning af de beslut-
tede finansieringer af stillingen. Det vil herefter være muligt at implementerer den personale admini-
strative del uafhængigt af fraværssystemet og konteringsdelen.

10. Rating

Proces Kategori Forvaltning Registrering Økonomi
Løn

Økonomi
ikke-Løn

HR Information

Rekruttering
Stillingsopslag
Ansøg.behandling
Bedøm.udvalg
Udvælgelse
Jobbeskrivelser 5

Ansættelse mv
Ansættelse 4 5 5 5
Modtagelse af nyansat
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Rating:
1: Ingen funktionaliteter
2: Få funktionaliteter
3: Nogle funktionaliteter
4: Mange funktionaliteter
5: Bedst muligt dækket indenfor området

Lønforhandling 4 5 5 4
Ændring af ans. forhold 4 5 5 5
Over/Merarbejde
Orlov 4 5 5 4
Afvikling
Org. beskrivelse 4 5 4
Fravær
Ferie 5 5 3 5
Omsorgsdage (I test) 4 5 5
Seniordage 2 5 3
Sygdom 4 5 4
Barsel 5 4
AMU-uddannelse
Vagtplanlægning

HR Classique
Mus & Grus
Kursusadm.
APV/arbejdsmiljø
Uddannelsesplanlægning
(elever, kursusdeltagelse
mv.)
Personaleudvikling
Kompetencer/CV’er
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Resume og tilbud

Resume

ÅRHUS UNIVERSITET de 9 institutter har bedt om et tilbud i forbindelse med en demo.

Tilbud

Beskrivelse Mængde Beløb
Produkter, prisaftale:
PeopleXS Professional Edition,
full users ( HR-Afdeling)

80 licenser 27.500,-

PeopleXS Professional Edition
Light users ( Afdelingsledere)

Ubegrænset 5.500,-

PeopleXS PortalXS 1 licens 750,-

Total produkter pr. Måned 33.750,-
Support:
Basic Support 80 bruger Gratis

Serviceydelser:
Total produkter pr. år 405.000,-

Setup & Implementering
(Engang omkostning)

8 dag 45.000,-

Alle priser er oplyst i Danske kroner, ekskl. moms.

Her er nogle af de ting, som vi talte om til mødet, som også er med i vores system.

• Emnebank med fuld søgning også i PDF filer, og sikkerhed på at de lovmæssige krav efterleves
(dataloven)

• Rapporter og statistik på alt, også hvor jeres kandidater har fundet jeres stillingsopslag.
• Nem adgang til alle jeres ”jobportaler ”
• Struktur, man kan oprette og håndtere på så mange niveauer som man vil.
• Bedømmelsesudvalg. Her er det muligt at tilknytte kontaktpersoner til ledigstilling, som kan deles

op i roller f.eks. formand/medlem eller hvad man nu selv vælger. Og man kan vælge interne som
eksterne medlemmer.

• Opslag kan blive godkendt af den ansvarelige HR administrator før den kommer på nettet.
• Ledelsesportal, nemt & hurtigt for jeres afdelingsledere at se netop deres afdeling, og indkalde til

samtale eller give afslag.
• Kandidater søger fra nettet via link.
• Ensartet rekruttering i hele virksomheden.
• Jobagent.
• Scanning af alle jeres kandidater (stillingsrelateret spørgsmål). Dette giver større overblik, og I

ved at de kommer i den rigtige afdeling.
• Automatisk besvarelse ”tak for din ansøgning” (alle får svar) også dem som søger uopfordrede.

Som bliver vist i jeres annoncelayout.
• Al historik lagres i systemet.
• Nemt for jeres bedømmelses gruppe at få overblik over kandidater.
• Support i hverdag mellem 09.00 – 17.30
• 4 opdateringer om året.
• Web-baseret og tilgængeligt 24 timer i døgnet.
• Driftsikkerhed, vi garantere en oppetid på 99.5 %
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1.2 PeopleXS
PeopleXS er en innovativ virksomhed, der er specialiseret i ”on-demand” rekrutteringssystemer.

PeopleXS har et hurtigt voksende kundegrundlag i både Danmark og internationalt, som tæller
for eksempel DTU, RUC, ISS, Herlev Hospital, Region Hovedstaden, De Gule Sider,
JP/Politikens Hus, BoConcept, Comwell, ADVODAN, Tauw, DHV, Capgemini, Total, Abn Amro,
Randstad, Mexx og mange andre.

PeopleXS tilbyder en online-tjeneste, hvormed kunder kan rekruttere, matche, følge,
korrespondere og kommunikere med ansøgere via internettet. Filosofien hos PeopleXS er, at
der ikke er brug for software til at udføre HR-opgaver, men at de kan støttes af internettet:
Hurtigt, nemt og billigt.

PeopleXS har mere end 55.000 brugere, i 16 lande.
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1. PRODUKTER

PeopleXS' løsninger kan implementeres i hele rekrutteringsbranchen. Rekrutteringsløsningen
øger rekrutteringsmedarbejdernes overordnede produktivitet og reducerer time-to-hire til ca. det
halve. Den specialiserede CRM-løsning kan bruges af executive search firmer, konsulent-
virksomheder og store virksomheder, som er interesseret i at arbejde med administration af
talenter, CRM og salgssupport. Vores outsourcing-løsning er en hjælp i forbindelse med den
nyeste udfordring i rekrutteringsbranchen, nemlig rekruttering i en global offshoring-kontekst.

Der er ikke to virksomheder, som er ens. PeopleXS' platform indeholder brugerdefinerede felter,
formularer, workflow osv. for at sikre et tilpasningsresultat, som passer præcist til dine behov og
organisatoriske struktur. Platformen har en række avancerede integrationsfunktioner, som via et
enkelt klik integrerer din rekrutteringsløsning med virksomhedens websted, starter
selvbetjeningsportaler eller integreres med produkter fra tredjepart.

1.1. Udgaver
PeopleXS findes i to udgaver. Hvilken udgave du har brug for, afhænger af hvor stort dit team og
virksomheden er, hvilke funktioner du har brug for, og hvilket niveau af tilpasning og integration,
der er behov for.

Udgaver
Professional Edition Professional Edition er en komplet løsning til virksomheder

og lederrekrutteringsfirmer af alle størrelser, det kan
tilpasses fuldt ud af rekrutterings- og salgsmedarbejdere,
og det kan hurtigt implementeres i virksomheden, uden
behov for specifik IT-viden.

Enterprise Edition Enterprise Edition er målrettet til større og multinationale
virksomheder, kan implementeres i flere afdelinger og
divisioner med deres egen delingsstyring, og det kan nemt
integreres med andre virksomheds-systemer.

Det er altid muligt at opgradere din PeopleXS-udgave til en højere udgave, hvormed data og
indstillinger bevares. PeopleXS tilbyder derudover Outlook Edition samt PortalXS, som kan
bruges separat eller sammen med andre udgaver.

Udgaver
Outlook® Edition Med Outlook Edition kan teamet fortsætte med at bruge

samarbejdsfunktioner i Microsoft Outlook®. Hvis teamet
ofte er væk fra kontoret eller offline, kan medarbejderne
stadig få adgang til deres data og fortsætte med deres
arbejde.

PortalXS PortalXS integrerer dit PeopleXS-baserede rekrutterings-
back-office med dine nuværende rekrutteringsportaler,
virksomhedswebsted, jobportaler, HR-systemer, e-zines
eller løsninger fra tredjepart

1.2. Platform & infrastruktur
PeopleXS er et internetbaseret rekrutterings- og CRM-system. Det eneste, du skal bruge, er en
internetbrowser. Intet behov for langvarige implementeringer eller investeringer på forhånd til
hardware eller software.
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2. SERVICEYDELSER

PeopleXS har en fuld servicepakke for at sikre at De får det maksimale ud af vores produkter.
Vores serviceydelser sikrer en bred accept I Deres virksomhed af vore produkter og sikrer at de
opsatte mål bliver nået.

2.1. Setup & implementering
For at opnå en succesfuld “roll-out” skal de rette kompetencer på plads samt en gennemtænkt
projektplan for setup og implementeringen af PeopleXS.

2.1.1. Team
Projektteamet burde indeholde en PeopleXS konsulent og følgende roller og kompetencer ud af
Deres organisation:

 Executive sponsor; person som vil opnå en forretningsmæssig forbedring af kvalitet og
effektivitet igennem implementeringen af PeopleXS

 Project manager; person som er ansvarlig for gennemførelse af implementeringen af
PeopleXS i organisationen

 Product administrator(s): person(er) som er ansvarlig for opsætning af PeopleXS,
relateret til organisationens behov.

De nævnte roller kan opfyldes af en og den samme person.

2.1.2. Projekt
Projektet går gennem følgende faser:

Forberedelse & projekt kick-off

Definering af projektmål, identificering af projekt teamet og udarbejdelse af en projektplan.

Workshops

workshop bliver afhold hvor Deres produkt administrator(er) arbejder tæt sammen med en
PeopleXS konsulent, for at opnå:

 Træne produkt administratoren (“Train the trainer”)
 Opsætning af PeopleXS til organisationens’ behov

Integrering

PeopleXS bliver integreret med Deres hjemmeside og mulige andre løsninger fra tredjepart.

Kick-off & go-live

En kick-off bliver gennemført hvorefter PeopleXS er taget i brug.

2.1.3. Milepæle
Projekt milepæle efter nærmere aftale.

2.2. Træning
“Train the trainer” er inkluderet i PeopleXS setup & implementering serviceydelser. Træning af
alle brugere kan tilkøbes hos PeopleXS udover denne aftale.

2.3. Support
Helpdesken kan kontaktes på hverdage fra 09.00 til 17.30.

E-mail: helpdesk@peoplexs.com

Telefonnr.: +45 58 51 01 02
Basic support er inkluderet. Afhængig af Deres behøv er det muligt at tilkøbe andre support
ydelser:

Support ydelse
Basic Spørgsmål sendes til helpdesken af PeopleXS. Der er et

maksimum af 2 spørgsmål per organisation per dag.
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PeopleXS vil yde deres bedst til at svare på spørgsmålet
den samme dag.

Silver Spørgsmål sendes til helpdesken af PeopleXS. Der er ikke
noget maksimum til antallet af spørgsmål der bliver sendt
på en dag. Desuden vil PeopleXS udføre en periodisk
”health-check” på Deres setup og vil komme med
anbefalinger til forbedring.

Gold Som Silver support. Desuden kan De outsource bestemte
produkt administrator opgaver til PeopleXS.

2.4. Serviceniveauer
Vi forpligter os over for vores kunder i form af Service Level Agreement (SLA), som giver en
række rettigheder og afhjælpningsmidler ang. ydeevnen for vores software og serviceydelser. En
Service Level Agreement kan tilkøbes separat udover denne aftale.



Bilag 16: Personaleadministrative systemers anvendelse og
evaluering på andre universiteter

Københavns Universitet (KU)

Interviewperson Lene Hviid, KU, systemleder på ScanPas, Henrik Henning, KU, Scanpas
koordinator, Lisbeth Møller, KU, Personalechef, systemejer på Scanpas

Personaleadministrativ
system

ScanPas (siden 1999)

ScanPas blev valgt igen i 2007 v. fusionen med Life og Farma pga. pris,
brugervenlighed og –tilfredshed samt funktionalitet

Valget stod mellem UPS og ScanPas

Brug af system Brugen er meget basal personaleadministration:

 Oprettelse af medarbejder

 Oprettelse af ID-kort

 Registrering af sygdom, barsel, fravær

Tilfredshed God funktion omkring ferie med enkel og forståelig rapport

Ikke tilfredshed Svært for brugerne at finde ud af, hvor man trækker rapporter -
PBJ har ikke været meget behjælpelige.

Tidligere har man fået historik fra lønbåndet. Det gør man ikke
mere, men laver det selv. Det er ikke optimalt.

Vanskeligheder med implementering af ØS-LDV

Fremtidsønsker Sammenhæng mellem ScanPas og Scanjour

Snitflader ØS og Stads

Konklusion Udbyttet af systemerne er meget afhængigt af, hvor mange
kræfter, man lægger i dem.

Antal årsværk er fordoblet på drift og udvikling af Scanpas siden
2007. (I 2009 ca. 6 årsværk + i alt ca. 1mio. kr. til licens og
konsulentbistand hos leverandør)

Ålborg Universitet

Interviewperson (99 40 95 67) Morten Sand Henriksen, Fuldmægtig

Systemadministrator - både drift og udvikling i samarbejde med IT-
afdeling.

IT-afdeling Anders Møller: 99 40 99 77

Personaleadministrativ
system

ScanPas (siden 2001)

Kendte leverandøren fra andre sammenhænge.

Brug af system Stamdata (tastes ind i HR - tages ikke fra SLS) Ændringer til stamdata
kommer ind via SLS månedsvis

Ansættelsesoplysninger

Feriemodul (ferie tastes af institutsekretærer), Omsorgsdage



Organisationsoverblik

Understøttelse af lønforhandling

Fratrædelse / afvikling / arbejdstilladelsers udløb

Syge-fraværsregistrering varetages af egenudviklet system.
Rapportering til Økonomistyrelsen sker via hhv. i ScanPas og
egenudviklede system.

ScanPas bliver brugt som fødekilde til andre systemer - fx om folk skal
have adgang til bygninger og IT-systemer (PDS - egenudviklet system).

Tilfredshed Stabiliteten og de enkle arbejdsprocesser

Ikke tilfredshed Kunne ønske sig hurtigere respons fra leverandøren.

Mangler formaliseret brugergruppe - både ift. PBJ og Økonomistyrelsen.

Det er ikke et rigtigt standartsystem - der er sket tilretninger.

Fremtidsønsker Forbedring af informationerne på de decentrale niveauer - forbedre
adgang til informationer i ScanPas - fx ansættelseshistorik og overblik
over bemanding ifbm. ferier. Dette skal udvikles fra PBJ.

Har pt. ikke digital journalisering og sagsbehandling på AAU.

Snitflader SLS, Sygt system, ØS (økonomi), PDS (Får data fra ScanPas. Varetager
administration af adgangsrettigheder, tildeling af telefonnr. og e-mail)

Konklusion

Roskilde Universitet Center (RUC)

Interviewperson Personalechef: Lela Lind: 46 74 23 54. lhlind@ruc.dk

Personaleadministrativ
system

UPS (Logica + Uni-IT)

Samarbejdet med Uni-IT er godt.

Svært at få ændret noget fra Logica - der er hele tiden tilretninger, og
der er ikke altid ressourcer til dette.

Blev implementeret i 2007. Blev valgt af personalechefer - udbudsrunde.
Ingen IT-folk.

Har lige indkøbt PeopleXS til rekruttering. Der er foregået grundigt
forarbejde ift. at undersøge markedet omkring rekruttering - lånt af
DTU.

Brug af system HR, institutter og biblioteket: 40-50 medarbejdere. Det bruges ikke så
tungt og fylder derfor ikke så meget i folks bevidsthed.

Fraværsregistrering / ferie (foregår decentralt) Fraværsregistrering
varetages decentralt, men ikke digitalt - udfyldelse af sedler.

Opfølgning på sygdom - alarm

Rapportering

Håndtering af persondata (indtastes i SLS - overføres til UPS)

Tilfredshed Vi har stor glæde af det i forhold til at fraværsregistrere og få alarmer.

Ikke tilfredshed HR:

Det er dyrt ift. hvad det anvendes til.



Lønbåndsindlæsning er tungt.

IT:

NB: Vil gerne slukke ØS, men det kan vi ikke, da vi bruger UPS. UPS
bruger mange af de grunddata, der ligger i ØS. Man skal installere
Oracle Financials for at bruge HR-delen.

Det er ikke holdbart at køre UPS på lang sigt. Teknologisk er UPS langt
tilbage - det er Oracles gamle interface. Synes det er et dyrt og tungt
system - ikke meget for pengene.

Fremtidsønsker Vil gerne bruge det til at trække rapporter decentralt og få alarmer ift.
seniorsamtaler.

Udfordring: Frikøb af personale giver meget manuelt arbejde. Ikke
sikkert at det kan håndteres af UPS.

Også ønske om mere digitalisering af blanketter - også usikker på, om
dette kan håndteres af UPS.

Ingen planer om at udvide brugen af UPS.

Snitflader SLS, Navision og PeopleXS

Problem med lønbånd - SLS

Navision er ved at blive implementeret

Konklusion Ville nok undersøge markedet bedre, inden vi valgte. UPS er
ressourcetungt at anvende, hvis man vil bruge det bredere.

Syddansk Universitet (SDU)

Interviewperson Ole Sørensen, Afdelingschef (65502952)

Personaleadministrativ
system

Oracle Business Suite siden 1994/95

Er netop gået med i UPS (Logica + Uni-IT). Forventer at spare penge via
UPS samarbejdet.

Brug af system  Ferie og fraværsregistrering

 Elektronisk fakturering

 Alarm og refusion

Der er funktioner, der ej benyttes:

 Selvbetjening anvendes ikke systematisk.

 Klassisk HR

Ca. 75-80 brugere på kernen + 2-3 brugere pr. Institut til fravær,
sygdom etc.

Tilfredshed Nemt samarbejde

Ikke tilfredshed Opdateringer indeholder ofte skærmbilleder på engelsk

Noget funktionalitet passer ikke til danske forhold

Fremtidsønsker DVIP ansættelser (udfærdigelse af kontrakter og timestyring)

”One-page” = elektronisk stamblad for den ansatte

Snitflader SLS, ØS, STADS, PURE (ØS rettigheder styres fra HR modul)



Projects fra Oracle Business Suite anvendes til styring af
projektregnskab på individniveau (Timestyring)

Konklusion

Danmarks Teknologiske Universitet (DTU)

Interviewperson Annette Holst, Personalechef DTU, Nell Rindahl, projektleder på Projects
DTU,

Personaleadministrativ
system

UPS (Logica + Uni-IT)

(UPS omdøbt til Unipas) er ved at blive implementeret på DTU.

DTU er nu i gang med at flytte data fra Scanpas til Unipas. Sideløbende
udvikles der på systemet. Unipas er et Oracle system.

Havde Scanpas - det har de været meget glade for på DTU.

Brug af system Fraværsregistrering

Generel personregistrering

Timeseddelgodkender

Alarmer: Ferie og løntræk (skal finpudses)

Ren personaleadministration - ikke HR-funktionaliteter

Tidsregistrering

Systemet er udviklet til noget andet end universitetsverdenen. Det gør
det vanskeligt at anvende. Der timeregistreres på projekter og på
”nødvendig tid”.

Stamdata

En stor del af stamdata på en person fødes i SLS. Barsel og
personoplysninger lægges ind i Unipas.

Rekruttering

PeopleXS - erstattede Ofir, som stoppede med at supportere løsningen.

Funktionalitet, der ej er taget ibrug:

Rapportering (Acando - gennem Uni-IT samarbejdet)

Lister (del af rapportering)

Tilfredshed Fordel ved Uni-IT er, at hvis der kommer et nyt krav som eksempelvis
”Seniordage”, så klares dette for alle universiteterne under Uni-IT
samtidig. Uni-IT består af ca. 8 personer.

Der er sket mange rettelser - fx på tidsregistrering.

Ikke tilfredshed Fejl ved indlæsning af lønbånd.

Afhængighed af Uni-IT og Logica (leverandør).

Problem med ressourcemangel på Uni-IT. Langt fra idé til handling, når
beslutninger skal gennem Uni-IT.

Man kan omgås det ved at lave aftaler med de andre universiteter - kan
dog være problem, hvis dette ikke bliver understøttet.

Uni-IT står for produktudvikling, men står ikke for drift. De har



kontakten til leverandøren.

Fremtidsønsker Ønsker ”den store villa”, men går efter ”parcelhuset” - et system, der
fungerer og kan løse ”need-to-have” funktioner. Når det basale er i
orden, skal der udvikles på systemet. Evt. selv eller gennem Uni-IT
samarbejdet.

Snitflader Kompleks struktur - mange systemer - mange afhængigheder.

Konklusion Forandringsledelsen er afgørende og det er vigtigt at topledelsen er inde
over alle beslutninger.



Bilag 17: Projektbeskrivelse ”Refusioner”

Formål:
At definere en fælles proces for håndtering af registrering, tidsfrister, alarmer, anmodninger m.v. i
forhold til sygdom og barsel, samt sikre Virk.dk anvendes som digital understøttelse.

Motivation:
Refusionerne udgør mærkbare beløb, og da refusion er en administrativ tung proces vil en forkert/for
langsom sagsbehandling medføre betydelige tab. En optimering af en fælles proces samt digital
understøttelse, hvor det er muligt, vil:

 lette det administrative arbejde

 minimere det økonomiske tab af en forkert/for langsom sagsbehandling

Indhold:
En virksomhed kan få refusion for medarbejdere, der er fraværende, som følge af barsel, langtidssygdom
eller deltagelse i visse typer kurser. Endvidere kan virksomheden få refusion for medarbejdere på flexjob-
ordninger. Refusionerne udgør en delvis kompensation af lønudgiften.

Regelsættet er ganske kompliceret og det indeholder en del frister, der skal overholdes, for at
virksomheden kan få den maximale refusion. Refusion fås fra den ansattes kommune; i visse tilfælde kan
man få supplerende refusion fra nogle statslige fonde, Barselsfonden og Flexjobfonden.

Projektet har to på hinanden følgende faser.

Fase 1:
De administrative vanskeligheder kan opdeles i flere delproblemer:

1. definere fælles proces for anmodning om refusion herunder håndtering af registrering, tidsfrister,
alarmer m.v. i forhold til sygdom og barsel, således at AU sikre anmodning om den maksimale
refusion

2. sikre at den nødvendige information er tilgængelig, der hvor ansvaret ligger og således muliggør
at anmodninger om refusion på AU varetages via Virk.dk

3. sikre at de indkomne refusionsbeløb er korrekte og få dem konteret korrekt i økonomisystemet

Delproblem 1 skal sikre at der udfærdiges korrekte anmodninger til kommuner/stat, og at dette sker
rettidigt. Processen omfatter alle steps fra medarbejderens registrering/oplysning om sygdom/barsel til
modtagelse af refusion på AU.

Delproblem 2 skal sikre, at den nødvendige information er tilgængelig, der hvor ansvaret ligger. Hvorved
anmodninger kan håndteres af Virk.dk, som er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige.
På Virk.dk kan benyttes den digitale dagpengeløsning til indberetning af sygdom eller barsel og
anmodningen om refusion er 100% digital. De 4 nye hovedområder anvender Virk.dk, mens 8000 C ikke
har en systematisk anvendelse af Virk.dk.

Delproblem 3 skal sikre at processen omkring identificering og kontrol af indkomne refusionsbeløb er
optimal. Nogle hovedområder oplever dette som en større udfordring end andre.

Delproblem 3 er ingen steder i AU understøttet ved digitale processer. En ensartet løsning vil ikke kunne
lade sig gøre, så længe der ikke er et ensartet økonomisystem i AU. Hovedområderne på 8000 C samt
ASB og DPU råder over Navision Stat version 3.60. DJF råder over Navision Stat version 3.60 med ARS.
DMU råder over Navision Stat version 4 med ARS. I løbet af 2010 overgår alle områder til en fælles
Navision Stat version 5, men DJF og DMU vil fortsat benytte sig ARS. Den videre udvikling mod et fælles
økonomisystem med ensartet funktionalitet – og ensartet brug af denne – er ikke afklaret.

Fase 2:
Implementering af vedtagne processer i driften.



Deltager:
Deltagere vil være relevante personer fra personaleadministration, løn og økonomi - fordelt centralt og
decentralt.
Fase 1 forventes at have et ressourcetræk på 9 personer á 1 mdr.

Tidshorisont:

Start Slut

Fase 1 1. oktober 31. november

Fase 2 1. januar 28. februar



Bilag 18: Projektbeskrivelse ”Personalesagens samspil med
personalesystem”

Formål:
At skabe en sikker og overskuelig struktureret oversigt over den ansattes ansættelses- og lønvilkår,
således at sagsbehandlingen kan ske på baggrund af personalesystemets oplysninger frem for
dokumenterne.

Motivation:
Det personaleadministrative system skal have et indhold og en struktur der afspejler indholdet i
dokumenterne i personalesagen. Sagsbehandling skal som udgangspunkt kunne varetages ud fra data
liggende i det personaleadministrative system - uden at personalesagen bør inddrages.

Begrebsapparat skal afspejle de informationer, som anvendes i relation til de pligtige oplysninger, der
skal fremgå af dokumenterne og som er reguleret ved lovgivning og det statslige overenskomstsystem.

Indhold:
Hvis den personaleadministrative del af HR-området skal digitaliseres skal administrationen flyttes væk
fra personalesagen og over i strukturerede entydige data, der har det samme informationsniveau.

Deltagere:
Deltagere vil være relevante personer fra personaleadministration - fordelt centralt og decentralt.
Projektet forventes at have et ressourcetræk på 9 personer á 1 mdr. i både 2009 og 2010.



Bilag 19: Projektbeskrivelse ”Klassisk HR”

Formål:
At udvælge det bedst egnede system til at understøtte de klassiske HR processer ved AU, samt at sikre
fælles processer til håndtering af bl.a. MUS/GRUS samtaler.

Motivation:
Ved digital understøttelse af klassiske HR, opnår lederne en systematisering i deres indsats indenfor HR,
samt et redskab til at fastholde fokus på personaleudvikling - herunder afvikling af MUS/GRUS samtaler.

Med en systematisk kortlægning af enhedens kompetenceniveau samt kompetencebehov kan lederen
lettere styre og målrette dygtiggørelsen af medarbejderne.

Den enkelte medarbejder vil kunne følge med i egne handlingsplaner. Her kan synliggørelsen af
udviklingsplanerne samt kompetence-gaps styrke medarbejderens indsats for at dygtiggøre sig.

Udformning af fælles processer indenfor klassisk HR anses som en del af en nødvendig modningsproces,
der går forud for en implementering af digital understøttelse på området.

Indhold:
Projektet har to på hinanden følgende faser:

Fase 1:

Identificere og prioriterer ønskede funktionalitet indenfor klassisk HR fx MUS samtale,
kompetenceudvikling, succesplanlægning:

 Hvilke opgaver indenfor det klassiske HR skal kunne løses (fokus på ”need-to-have”)

 Fit-gap analyse af hvilke opgaver, der kan løses via Oracle HR

 Formulering af fælles processer for det klassiske HR område på AU - herunder indhold og
afvikling af MUS/GRUS samtaler på AU

 Udformning af standardiserede skabeloner til fx anvendelse ved MUS/GRUS samtaler på AU

Målet med fase 1 er desuden at træffe en beslutning om, hvor vidt funktionaliteten i Oracle HR vurderes
at kunne understøtte AU’s behov for ”klassisk HR”.

Fase 2:

System implementering.

Deltagere:
HR medarbejdere både centralt og decentralt placerede.
Fase 1 forventes at have et ressourcetræk på 9 personer á 1 mdr. i 2009 + 9 personer á 2 mdr. i 2010

Tidshorisont:

Start Slut

Fase 1 1. november 2009 30. juni 2010

Fase 2 1. september 2010 31. marts 2011



Bilag 20: Projektbeskrivelse ”Systemunderstøttelse af lederrollen”

Formål:
At afdække hvilke lederopgaver et personaleadministrativt system skal understøtte og hvilket system,
som bedst opfylder kravene.

Motivation:
For at kunne træffe beslutning om hvilket HR-system, som bedst hjælper lederne og cheferne i udøvelsen
af deres personaleledelse, skal opgaverne identificeres.

Der skal ses på adgangen til information om medarbejderne, såvel som på understøttelse af planlægning
og opfølgning. Det er også en opgave at definere ledernes behov for adgang til regler og aftaler.

Indhold:
Ved at identificere lederopgaver og understøtte disse digitalt, frigøres der ressourcer til medarbejderne
og AU får bedre ledere.

Tidshorisont:
Projektet forventes gennemført medio 2010 med et ressourcetræk på 9 personer á 1 mdr. i henholdsvis
2009 og 2010.



Bilag 21: Projektbeskrivelse ”Ledelsesinformation og rapporter”

Formål:
At identificere rapporttyper og rapporter, som skal være indbygget i et personaleadministrativt system
hhv. i den kommende løsning for ledelsesinformation fælles på AU.

Motivation:
Adgangen til præcis og målrettet information er med til at effektivisere arbejdet og kan være en
forudsætning for at træffe de rigtige beslutninger.

De fleste personaleadministrative systemer har indbygget et antal standardrapporter, som er generelt
dækkende. Nogle systemer har derudover funktionalitet til udvikling af nye rapporter. Hos de fleste
systemleverandører er det muligt at tilkøbe specialrapporter.

Det skal foretages en identifikation og afgrænsning af hvilke rapporter, der skal være tilgængelige fra de
personaleadministrative systemers brugergrænseflade, og hvilke rapporter, der skal ligge i den generelle
løsning med ledelsesinformation i AU. Afgrænsningen skal tage hensyn til forskelle i brugerbehov og
økonomi.

Indhold:
Opgaven er at identificere brugere og afdække deres informationsbehov samt afgrænse hvilke rapporter,
der skal være tilgængelige fra systemet brugergrænseflade, og hvilke rapporter, der skal ligge i den
generelle løsning med ledelsesinformation i AU.

Tidshorisont:
Projektet forventes gennemført medio 2010 med et ressourcetræk på 9 personer á 1 mdr.



Bilag 22: Projektbeskrivelse ”Systemunderstøttelse af
lønforhandling”

Formål:

At leverer relevant løndata til at støtte de lokale årlige lønforhandlinger.

Motivation:

Adgang til lønoplysninger på de enkelte overenskomstområder, som på personniveau opdeles i
 Overenskomst

 Stillingstype (lektor, adjunkt)

 Løngruppe (den overenskomstmæssige indplacering)

 Basisløn, beskrevne tillæg, summeret løn
Der kan suppleres med:

 A-side prioritering

 B-side prioritering

 Scenarie til fordeling af et bestemt beløb mht prioriteringerne
Både A og B side skal have adgang til at trække data ud af systemet.

Indhold:

Ved at levere ensartet information om løn til både A og B side, møder begge parter velforberedte op
til forhandling. Hvilket minimerer tidsforbruget på forhandlingsmøderne.

Tidshorisont:
Projektet forventes gennemført medio 2010 med et ressourcetræk på 9 personer á 1 mdr. i henholdsvis
2009 og 2010.


