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MARC MUNICIPAL AUTOMATIC ROBOT 
CASEWORKER

Automatiser administrative, digitale opgaver og arbejdsgange med
softwarerobotten MARC
Administrative medarbejdere afsætter dagligt tid og res-
sourcer til at åbne, lukke, indtaste, kopiere, sende og jour-
nalisere oplysninger. Der er tale om gentagelsespræget, 
manuelt arbejde, som er nødvendigt for at udføre kerne-
opgaver.

Til at lette og kvalificere administrative, digitale opgaver 
og arbejdsgange tilbyder Dataproces softwarerobotten 
MARC (Municipal Automatic Robot Caseworker).

Fordele

Udvalgte funktioner

Eksempler

 ▪ MARC understøtter et øget fokus på kerneopgaven

 ▪ MARC frigør medarbejdertid 

 ▪ MARC effektiviserer digitale opgaver og arbejdsgange 

 ▪ MARC forbedrer datakvaliteten 

 ▪ MARC kvalificerer beslutningsgrundlaget

 ▪ MARC henter og sorterer al data på CPR-niveau - f.eks. 
KMD KMF eller Social Pension

 ▪ MARC sikrer adgang til egne data udenom betalingsmu-
re - f.eks. data fra økonomi- og indkøbssystem

 ▪ MARC automatiserer gentaget arbejde - f.eks. kontering

 ▪ MARC laver specialiserede udtræk - f.eks. fra STAR LIS

Kommunen opnår en nem, sikker, fleksibel og fremadret-
tet løsning, der fungerer på enhver brugerflade. F.eks. i 
både nye og gamle monopolsystemer og på Citrix-løsnin-
ger, hvor den læser, indtaster og flytter data på samme 
vis som en medarbejder. Samtidig frigives tid til kerne-
opgaven, og risikoen for slå- og tastefejl minimeres. Alt 
sammen til fordel for effektiviteten, ressourceforbruget 
og kvaliteten.

 ▪ MARC udfører gentaget, manuelt arbejde 2 til 10 gange 
hurtigere end et menneske

 ▪ MARC integrerer fagsystemer, der ellers ikke kan inte-
greres

 ▪ MARC henter og flytter data på tværs af systemer - uag-
tet kilde, mængde og format

 ▪ MARC yder simpel beslutningsstøtte på alle niveauer i 
organisationen

 ▪ MARC kontrollerer og verificerer data på tværs af kilder 
og systemer 

 ▪ MARC fungerer med udgangspunkt i eksisterende syste-
mer og arkitekturer

 ▪ MARC implementeres på enkelte arbejdsopgaver og 
-gange eller som en del af en større, kompleks proces



Digital Indtægtsoptimering®
Retmæssige merindtægter og besparelser
Specialudviklede Big Data-analyser, der optimerer kommunens økonomi 
- på tværs af fagsystemer og områder.

Driftsoptimering
Hurtigere og smartere processer - mere tid til kerneopgaven
Effektiviser administrative sags- og arbejdsgange - på tværs af systemer 
og afdelinger - via softwarerobotter og andre automatiseringsløsninger. 

Konsulentydelser
Rådgivning, specialanalyser, undervisning og workshops
Videns- og kompetencedeling, der forstærker kommunens forudsætnin-
gerne for selv at skabe værdi med data - på tværs af den digitale admi-
nistrations værdikæder.

Om Dataproces

Hvordan skabes værdi med data?
De danske kommuner er storproducenter af data takket 
være en velfungerende administration og et imponerende 
højt digitaliseringsniveau. De fleste ved, at digitalisering er 
lig med data - og jo mere data der er, jo større er potentialet. 
Vi hjælper kommunerne med at finde og frigive det.

Morten Lindblad
Direktør
Dataproces

Historien om MARC… 

Med softwarerobotten MARC opnår kommunen adgang til egne data - uagtet kilde, mængde, format og eventuelle beta-
lingsmure. Således kan MARC også hente data ud fra systemer, hvor kommunens egen adgang almindeligvis er betinget af 
enkeltstående manuelle opslag, specificeret på f.eks. CPR- eller fakturanr.  

MARC er specialudviklet af og til Dataproces og var oprindeligt tiltænkt som et internt værktøj til Digital Indtægtsoptime-
ring. Det er via MARC, Dataproces henter, renser og validerer data på tværs af systemer - hvormed der findes yderligere 
indtægter og/eller besparelser til kommunen.

I dag er MARC dog mere end et værktøj. Det er en teknologi inden for den voksende kategori af robotbaseret automati-
sering kaldet Robotic Proces Automation (RPA). Således baner MARC vejen for en lang række løsninger til optimering af 
den kommunale, digitale administration: Fra automatisering af enkeltstående, gentagelsesprægede administrationsopgaver 
som bogføring, registrering, journalisering og kontering - til større infrastrukturprojekter, hvor systemer integreres med 
henblik på at sikre et smart, enkelt informations- og arbejdsflow på tværs af systemer, afdelinger og sektorer.  

At skabe værdi med data, kræver adgang til data

www.dataproces.dk
Kontakt 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!


