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Sager på tværs: Optimer arbejdsgange, effektivitet og kvalitet ved hjælp af MOX
Den kommunale administration er bundet op på mange
hundrede it- og fagsystemer, der sjældent taler sammen.
Derfor samarbejder systemerne ofte ved hjælp af medarbejdernes manuelle opslag og indtastninger. Det er en
udfordring, men også en unik mulighed i form af et stort
uudnyttet optimeringspotentiale. Et potentiale, der kan
indfries via MOX.
Nøgleordene i MOX er systemintegration gennem hændelser og automatisering. Med MOX er det muligt at sætte strøm til tværgående sags- og arbejdsgange.
MOX binder systemer sammen via små programmer, kaldet MOX-agenter. MOX-agenterne kan trække på hinandens data og udveksle informationer efter OIO-standarderne og indgå i andre MOX-flows. Det betyder, at MOX er
et værktøj til smartere og mere fleksibel infrastruktur. Til
fordel for ressourceforbruget, effektiviteten og kvaliteten.

Med MOX opnår kommunen:
▪

Forbedret datakvalitet

▪

Bedre tidsudnyttelse

▪

Færre manuelle tasteopgaver

▪

Øget overblik og gennemsigtighed

▪

Mere fleksibilitet i infrastrukturen

▪

Større økonomiske besparelser

MOX er et fremadrettet og fremtidssikret koncept, der effektiviserer processer på tværs af systemer, faggrænser og
forvaltninger i overensstemmelse med visionerne i Den
Fælleskommunale Rammearkitektur.
Konceptet MOX stammer fra KL, men bygges i dag af bl.a.
Dataproces, der bruger teknologien i udviklingsprojekter og som omdrejningspunkt for en række infrastruktur
-løsninger på teknik- og miljøområdet. For mere viden om
MOX, se www.kl.dk/mox eller www.dataproces.dk.

”[…] (MOX) kræver at leverandører kaster vanetænkningen overbord. Vi har i den henseende
haft en god samarbejdspartner i Dataproces, der har leveret agenterne,
og som med stor villighed har kastet sig ind i projektet.”

Martin Scheil Corneliussen
Tidl. udviklingskonsulent
Hjørring Kommune

For yderligere information, kontakt:
Skalhuse 13, 9240 Nibe
41 21 05 00
DP@dataproces.dk
www.dataproces.dk

Eksempel på MOX-løsninger fra Dataproces
MOX Vandindberetning

Automatiser arbejdsgangene omkring de obligatoriske vandindberetninger

Kommuner skal årligt indhente, kontrollere og indberette private brøndejeres vandforbrug til staten (GEUS Jupiter-system). Med MOX automatiseres sagsgange, både til brøndejer og til staten - til fordel for ressourceforbrug
og effektivitet.
Fordele ved MOX Vandindberetning:
▪

Processen er gennemsigtig, og data registreres og journaliseres undervejs

▪

De fleste sager kan afgøres automatisk, hvilket frigør medarbejdertid og øger hastigheden

▪

Datakvaliteten øges, idet MOX-forbindelsen arbejder konsistent og korrekt

MOX løsninger leveres, tilpasses og implementeres i samarbejde med kommunen.
Kontakt Dataproces for yderligere information om pris, muligheder og implementering.

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 økonomi, infrastruktur og arbejdsgange, til gavn for ressourceforbruget, effektiviteten og kvaliteten.
Dataproces …vi skaber værdi med data!

Kontakt Dataproces

www.dataproces.dk

