
MARS KOMMUNALØKONOMISK ADVARSELS- OG 
REKOMMANDERINGSSYSTEM

 ▪ Grafisk opsætning af borger- og kommunale data 

 ▪ Udførlig oversigt over borgeres kommunale og famili- 
ære forhold

 ▪ Pivotopstilling af kommunens økonomidata

 ▪ Oversigt over data fra kommunens pensions- og ydel-
sessystemer

 ▪ Unikt opslagsværktøj vedr. lovgivning på det mellem-
kommunale område 

 ▪ Business Intelligence-værktøj til økonomisystem 

 ▪ Download af al data fra MARS til Excel

Tekniske features - kort overblik

 ▪ Institutionsdatabase 

Vigtige begreber

Dataproces har skabt en ’one of a kind’-database med nu-
værende og tidligere institutioners adresser, inklusive æl-
dre- og plejeboliger. Databasen er opbygget på baggrund 
af flere års dataindsamlinger og erfaringer, og indeholder 
ca. 60.000 refusionsbærende adresser. Der bliver hos Da-
taproces løbende brugt over 1 årsværk på manuel opda-
tering og udbygning af databasen, hvormed kommunen 
er sikret aktuelt ajourført data, der ikke fås andre steder. 

 ▪ Sagsbehandlerliste
Et kompileret datasæt, der danner basis for brugen af 
MARS. Via robotudtræk hentes data fra kommunens 
egne systemer, f.eks. økonomisystemer og CPR-data, 
som efterfølgende køres igennem algoritmer og scripts 
med det formål at finde de CPR-numre, der muligvis har 
kommunaløkonomiske sager på sig. Dataproces’ sagsbe-
handlerlister er baseret på syv års indgående erfaring og 
viden fra det kommunale område, hvormed kommunen 
får bedre forudsætninger for retmæssig sagsbehandling 
samt større overblik over data. 

MARS er et unikt værktøj, der præsenterer store mæng-
der data på en hurtig og overskuelig måde, så den en-
kelte sagsbehandler hjælpes til at træffe den rigtige be-
slutning. 

Se næste side for uddybning af de tekniske features.  

Skalhuse 13, 9240 Nibe 
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For yderligere information, kontakt:

www.dataproces.dk/kontakt



Om Dataproces
Dataproces skaber værdi med data. Primært for den offentlige sektor og 
i særdeleshed for de danske kommuner. 

Ved hjælp af data optimerer Dataproces digitale administrationers øko-
nomi, infrastruktur og arbejdsgange, til gavn for ressourceforbruget, ef-
fektiviteten og kvaliteten.

Dataproces …vi skaber værdi med data!

www.dataproces.dk
Kontakt Dataproces

 ▪ Grafisk opsætning af borger- og kommunale data: 

Data opsættes som diagrammer for et bedre visuelt overblik. Funktionen hænger sammen med institutionsdatabasen, og alle hits, 
der dukker op ved søgning på CPR-nummer, markeres. Som sagsbehandler er det derfor hurtigt og let at danne sig et overblik over 
særlige opmærksomhedspunkter. 

 ▪ Udførlig oversigt over borgeres kommunale og familiære forhold: 

Kerneoplysninger på borgere er samlet ét sted. Det er muligt at få oplysningerne vist som familietræ, der - ud over nærmeste slægt-
ninge som forældre og børn - er udvidet til også at vise svigerfamilie, såfremt data forelægger. Desuden kan kommunale forholdsko-
der, som f.eks. betalingskommune, ses her. Samtidig med adgangen til udvidet data, undgår sagsbehandleren at skulle søge på flere 
sider, hvilket giver bedre overblik og sparer tid. 

 ▪ Pivotopstilling af kommunens økonomidata:

Økonomipivoten er skabt specifikt til det kommunaløkonomiske område på baggrund af Dataproces’ flerårige erfaring og viden på 
området. Al viden fra refusionsværktøjet i MARS er inkorporeret i økonomipivoten, således der skabes en meget fokuseret måde at 
se kommunens egen økonomidata på. 

 ▪ Oversigt over data fra kommunens pensions- og ydelsessystemer:

MARS henter data fra flere systemer, filtrerer og samler det på én side, og opsætter det slutteligt som pivot. Dette gælder bl.a. data 
fra StarLIS (der tilmed oversættes, så det er let læseligt) samt førtidspensionsdata fra KMF, KMD Social Pension og KMD Sagsdel. Data 
fra forskellige systemer kan således sammenlignes, hvilket bl.a. skaber større overblik og forbedrer forudsætningerne for retmæssig 
og hurtig sagsbehandling. 

 ▪ Unikt opslagsværktøj vedr. lovgivning på det mellemkommunale område (Refusionsværktøj): 

Refusionsværktøjet i MARS er knyttet til systemets forskellige økonomiske funktioner og hjælper sagsbehandleren med juridiske af-
klaringer. Ud over lovmæssige hjemler, forældelsesfrister mv., er der også tilknyttet fortolkninger fra Dataproces’ juridiske team, for 
de enkelte funktioner, såfremt sådanne er givet. Refusionsværktøjet opdateres af Dataproces’ jurister efter behov med det resultat, 
at kommunerne får et unikt juridisk opslagsværk, der ikke fås andre steder. 

 ▪ Business Intelligence-værktøj til økonomisystem: 

Med Business Intelligence er det muligt at putte mange filtre over det samlede økonomidata i pivoten. F.eks. vil man kunne se samtlige 
indtægter og udgifter på de forskellige økonomiske funktioner de seneste år (det præcise antal år afhænger af, hvornår kommunen 
skiftede over til dens nuværende økonomisystem). Således fremstår al økonomidata på en mere overskuelig måde. 

 ▪ Al data kan downloades fra MARS til Excel:

Sagsbehandleren kan downloade data til Excel, hvormed det er muligt at bearbejde og gemme data lokalt. 

Tekniske features - udvalgte funktioner og fordele


