
Velkommen til 
ERFA-dag

ERFA 2022

Netværk:   VismaGuest
Password: B8terTogether



09.00    Indtjekning, morgenmad og mingle 

10.00    Velkomst v/ Mikkel Bjerregaard

10.30 Præsentation af nye features

11.45 Pause, frokost og netværk

12:45 Case fra Thomas Overgaard Nielsen, Horsens Kommune

13.00 Tiltag fra XFlow - Workshop sidste år

13:45 Workshop

14:15 Pause, kaffe og kage

15:00 Opsamling, netværk og snak

15.30 Tak for i dag 
Forbehold for ændringer i løbet af dagen

Agenda for ERFA



● XFlow teamet

● Deltagere i dag

● Overflyvning 

Velkomst



XFlow teamet



Deltagere

Jesper Føste Møller - Mariagerfjord kommune

Mette Torp Villadsen - Vejle Kommune

Pernille Thomsen - Ringkøbing-Skjern Kommune

Kenneth Pryssing Nøhr - Hjørring Kommune

Erik Elkhøj - Ringkøbing - Skjern Kommune

Thomas Overgaard Nielsen - Horsens Kommune

Jan Hyldgaard Engrob - Randers Kommune

Søren Evald - København Kommune

Caroline Møller - Vejle Kommune 

Cecilie Fischer - Vejle Kommune

Helene Jakobsen - Hedensted Kommune

Line Ketelsen - Hedensted Kommune

Brian Nielsen - Viborg Kommune

Mette Torp - Vejle Kommune

Julie Camilla Middleton - Københavns Kommune

Kamilla Hansen - Randers Kommune

Heidi Søndergaard Huber - Syddjurs

Mike Madsen - Københavns Kommune

Sidse Petersen - Københavns Kommune

Kristian Byrialsen - Mariagerfjord Kommune



Overflyvning

● Visma generelt

● XFLow generelt og hvor flyver vi hen



Siden sidst



• Abonnementsmenu 

• Parallelle flows

• NGDP - Fjernprint SF1601 - Memo format - MitID - login

• SF1500 - Organisation - Felter- Import 

• Rolle/Rettigheder

• Bedre fejlbeskeder

• Skip dataaflevering - Test lettere eller spring over en der fejler

Udvalgte opdateringer og funktioner



• Lettere måde at blive opdateret på

• Tilføjelse til felter-> Adressefelt-> Regex tekstfelt og talfelt -> Nyt 
overskrift felt 

• Redesign af arbejdsgangskabelon layout 

• Lettere at lave support -> Bedre adgang til logs og data uden at skulle 
besøge servere 

• GIS tilføjelser

• Udfyldelseslog 

Udvalgte opdateringer og funktioner



Abonnementsmenu 

   



Parallelle flows
● Version 1
● Udfyldes på samme tid 
● Betingelser - Ja/Nej 

○ Bestemme hvem der skal udfylde
● Version 2 



NGDP - Fjern Print - SF1601 - Memo format

- NGDP SF1601

- Fjern Print - SF1606 

- Drift

- Memo format 

- Login med MitID 



SF1500 - Organisation - Felter - Bruger Import

● Hvad er SF1500 Organisation

○ FK Organisation er et system til håndtering af kommunens 
organisationsdata. Systemet udstiller korrekte og relevante 
informationer om medarbejdere og organisationer til fagsystemer

○ Organisationsdata omfatter stamdata om medarbejdere 
(stillingsbetegnelser, roller, organisatorisk tilknytning mv.) og om 
afdelinger (navne, adresser, ledere og medarbejdere)



SF1500 - Organisation - Felter - Bruger Import

● Hvor kommer data fra?

● XFlow opsætning

● To nye felter/elementer

● Brugerimport 

○ Medarbejdere

● Serviceplatformen rejse 

○ Onboarding programmer



   

Roller & rettigheder 



Roller & rettigheder 

   



Bedre fejlbeskeder

● Analyse fra support og log 

værktøjer 

● Forbedring 

● Work in progress

○ Plads til forbedring



Skip dataaflevering

● Formål
○ Test
○ Manuel process



Opdatering af systemet

● Automatisk opdatering

○ Ingen adgang til serveren for opdatering

○ Valgfri tidspunkt

○ Nyt opdaterings script 

■ Nye features

■ Parallelt forløb 

■ Mål for 2023



Tilføjelse til felter/Elementer

• Adresse felt
• Kommunekode 
• Postnummer

• Tekstfelt 
• Regulært udtryk (Regex)

• Talfelt
• Regulært udtryk (Regex)
• Fjernelse af gamle elementer



Tilføjelse til felter/Elementer

• Overskrift
• Gruppefelt

• Brugervælger 
• Rettighedsgruppe sotering
• Send til ekstern eller intern fra brugervælger feltet

• Spare ekstra udfyldelse ved popup til rettighedsgruppe
• Udskift af gamle elementer

• Fjernelse af gamle elementer



Redesign af arbejdsgangskabelon opsætningen

● Feedback

● Løbende forbedringer



Support

● Leverandør rolle

● Teknisk information fane

● Logs

● Små tilrettelser



GIS Kort udvidelser

● Gratis at bruge 
● Gør arbejdsgangen avanceret



Udfyldelseslog



Roadmap for XFlow 



Roadmap

• Multi signering med MitID/nemID - Aldersbegrænsning - skift til 
vores ADFS

• Service level modul - statistik

• KL

• Fælleskommunalt adgangsstyring

• Redesign af blanketskableon

• Redesign af adminsiden

• SF1500 - Organisation - KLE-numre



Roadmap

• Webtilgængelighed i pdf’er

• SMS dataaflevering

• Ejerskab på arbejdsgangskabelon, låse arbejdsgangskabeloner

• SBSIP

• Underskriftfelt

• Integrationer -> Visma CASE



MitID og NemID signering

● Multi signering
● Flowdesigner
● ADFS
● MitID og NemID

Muligt fra 1. Oktober



Service Level Module 

Skal give et samlet overblik over…
 
● Jeres arbejdsgange  
● Jeres dataafleveringer
● Start
● Slut
● Status mv. 

Vi er begyndt at samle data

Bliver et standardmodul med mulighed for udvidelser 



Service Level Module 



XFlow KL 
● Bliver et selvstændigt modul 
● Et rent Saas produkt
● Vi holder alle KL-blanketter opdateret med de nyeste 

rettelser fra KL
● Kunden har mulighed for at tage ejerskab over de 

KL-blanketter de ønsker
● Kunden har mulighed for at tilføje workflow til den enkelte 

KL-blanket 
● Kunden vælger selv hvilke KL-blanketter, der skal udstedes 

igennem KL XFlow
● Vi er klar i løbet af Q4



Ejerskab på hver enkelt arbejdsgangskabelon

● Dokumentation
● Låsning af tilgang
● Status



Fælleskommunalt adgangsstyring 
-Serviceplatformen

Import af medarbejdere - SF1500 Organisation
Adgang styring  - Login igennem serviceplatformen

Fordele 
● Ingen custom brugerimport
● Vi står for det hele 
● Fuld sync af alle medarbejdere i kommunen

Ulemper 
● Ingen bøvl med brugerimport og ADFS ;-)



Redesign af blanketskabelon opbygning



Redesign af administrations siden

Performance 
Ny teknologi 
Sikkerhed
Community - Forslag



KLE-numre - SF1500 - Organisation 

● XFlow snart med KLE-Numre

● Organisationer og medarbejdere

● Arbejdsgangskabeloner for KLE-Numre

● Fuld sync af alle KLE-Numre 

● Kun fantasien sætter grænser



SMS dataaflevering 



Webtilgængelighed i PDF’er 

Ventet på ny teknologi
Ny pdf motor

Klar til efteråret



SBSIP til SBSYS

Forældet integration
Svær at fejlsøge 
● Mange fejl
● Begrænsninger

Input til funktionalitet

Start udvikling sidst på efteråret



Underskrift felt

1. Oktober



Visma Case
Cicero - Oprettelse af børnelånere

Community 
Kom med forslag

Integrationer



Pause og frokost 



Case
Thomas Overgaard Nielsen
Horsens Kommune



Tiltag og sidste års workshop

Undervisning og vidensdeling dage 

Levels - Basic, avanceret og expert

Community

XFactor - Præsentation af nye features

Spørgsmål



Hvad fik vi ud af sidste workshop
• Udvidelse af API - Muligt at bruge ny token
• UI ændringer til Flowdesigner og dataafleveringer
• Forbedringer på flettefelter til dataaflveringer
• Skip dataafleveringer
• Beskrivelse på aktiviteter i flowdesigneren
• Fritaget for Digitalpost - Fjernprint
• Statistik
• Bedre fejlbeskeder
• Klokkeslætfelt
• Forbedringer til GDPR fanen
• Indstillinger fra system til organisation for mere ejerskab over 

organisationen
• Tilføjelser til felter - Talfelt, tekstfelt, adressefelt, multivælger, giskort, 

datofelt, 
• Hvem udfylder direkte til ekstern med digitalpost besked
• Mulighed for at skelne imellem oprettelse af bruger - Hvordan kommer 

bruger ind
• Bruger kommer med navn pseudonym - Forbedringer ved MitID oprettelse

• Dokumentations fane - Ansvarlig og fagperson
• Skift af kategori på MailskabelonSpecifikke opsamlings mails
• Udfyldelses log som gør det muligt at se fortaget ændringer
• Ændringer til admindesig
• Ændring på hvor meget eksport/import medtager fra arbejdsgang
• Opdeling på rolle/rettigheder - Ingen skjulte funktioner ved admin
• Mere dokumentation
• Flere links direkte til dokumentation hvor det er relevant
• Bedre overblik over afsendte beskeder i systemet - Historik
• Bedre/overskuelig arbejdsgangskabelon

https://docs.google.com/document/d/1iXvKopvkcp6ajQNzDv-GLwoTiTwjfYvN/edit#heading=h.1fob9te


Workshop – idégenerering - Udviklingsmuligheder

• 5 deltagere i hver gruppe

• Én udnævnes til at tage noter

• Træk et kort - svar og notér

• Send kortet videre til sidemakkeren

• Efterfølgende brainstorm omkring redesign - 
Gode ideer skrives ned 



Grupper

Gruppe 1:
Jesper Føste Møller
Sidse Petersen
Pernille Thomsen
Brian Nielsen
Line Ketelsen

 

Gruppe 2:
Kristian Byrialsen
Julie Camilla Middleton
Jan Hyldgaard Engrob
Heidi Søndergaard Huber
Helene Jakobsen

Gruppe 3:
Mette Torp Villadsen
Mike Madsen
Erik Elkhøj
Kamilla Hansen
Kenneth Pryssing Nøhr

Gruppe 4:
Caroline Møller
Søren Evald 
Cecilie Fischer
Mette Torp
Thomas Overgaard Nielsen



Pause 
Kaffe og kage



● Output af dagens workshop

● Spørgsmål/feedback på dagen

● Netværk og kaffesnak

Afrunding



Tak for idag


