Anmeldelsesskema
Oplysninger om myndighed
1. Navn:
2. Email:
Oplysninger om kontaktperson
3. Navn:
4. Stillingsbetegnelse:
5. Telefonnummer:
6. Email:
Oplysninger om it-system
7. Navn:
Hvis it-systemet har flere navne, f.eks. både et officielt og en forkortelse, skal alle navne
registreres.
Navn

8. Hvilken dato skal systemet tages i brug:
9. Hvilken myndighed skal anvende systemet?
Hvis flere myndigheder skal anvende systemet, skal alle myndigheder registreres.
Myndighed (navn)
Startdato

10. Hvilke enheder hos myndigheden skal anvende systemet?
F.eks. kontor, afdeling eller hele myndigheden.
11. Hvilket fagområde anvendes it-systemet til at forvalte?
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12. Leverandør:
13. Systemnavn og version:
14. Er det en relationel database?
Ja/Nej
14.1 Hvis ikke relationel database, hvilken type er it-systemet?

Oplysninger om it-systemets indhold
15. Indeholder it-systemet GIS-data?
Ja/Nej
16. Bliver data fra it-systemet publiceret på tryk eller på internettet?
Ja/Nej
16.1 Hvilke data publiceres og hvor publiceres de?

17. Hvad er formålet med systemet?

18. Hvilke data indeholder systemet?
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18.1 Vedhæft eventuel beskrivelse af dataindholdet
19. Hvordan tilvejebringes data?
Indtastning
Overførelse fra andet it-system
Autogenerering
Andet
[Hvis kryds i overførelse/autogenerering, videre til næste spørgsmål. Hvis ikke, hoppe til
spørgsmål 20]
19.1 Hvilket it-system leverer data ved overførelse/autogenerering?
Hvis der er flere systemer, skal alle systemer registreres.
It-system (navn)
Myndighed (systemejer) Data (kort beskrivelse)

19.2 Vedhæft eventuelt beskrivelse af overførelse/autogenerering af data, hvis der er
tale om mange data.

Oplysninger om forhold til andre it-systemer
20. Leverer it-systemet data til andre it-systemer overførelse/autogenerering?
Ja/Nej
20.1 Hvilket it-system leverer det anmeldte it-system data til?
Hvis der er flere systemer, skal de alle registreres.
It-system (navn)
Myndighed (systemejer) Data (kort beskrivelse)

20.2 Vedhæft eventuelt sidst i anmeldelsesskemaet en beskrivelse af
overførelse/autogenerering af data, hvis der er tale om mange data.
21. Indgår it-systemet i et systemlandskab?
Ja/Nej
21.1 Vedhæft en beskrivelse af systemlandskabet, herunder redegørelse for hvordan
data anvendes i systemlandskabet
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22. Erstatter it-systemet et eller flere systemer?
Ja/Nej
22.1 Hvilket it-system erstatter det anmeldte system?
Hvis der er flere systemer, skal de alle registreres.
It-system

Oplysninger om dokumenter
23. Indeholder systemet dokumenter eller andre typer filer?
23.1 Hvor mange nye dokumenter/filer om året/antal dokumenter/filer pr. år:
24. Er it-systemet søgemiddel til sager/dokumenter uden for systemet?
Ja/Nej
24.1 Hvilke sager/dokumenter:
Navn (arkivserie)

Startår

25. Hvilken registreringssystematik anvendes?
25.1 Vedhæft registreringssystematik, f.eks. journalplan, facetplan o.lign. eventuelt
som udkast.

Dokumentation
Oplysninger om brug af it-systemet
26. Vedhæft her (hvis foreligger):
Retningslinjer for anvendelse af systemet
Brugervejledning
Andet:
Oplysninger om teknisk dokumentation
27. Vedhæft her (hvis foreligger):
Tabel- og feltbeskrivelse
ER-diagram
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