
MARC AFSTEMNING
Automatiser administrative, digitale opgaver og arbejdsgange
med softwarerobotten MARC

Overgangen fra KMD Aktiv til KY og KSD har gjort afstemningsopgaven til en tung og tidskrævende opgave 
med utallige regneark. Her skal de økonomiske posteringers rejse dokumenteres fra KY til økonomisystem 
samt fra økonomisystem til SKAT. Disse utallige Excel-ark og sammenstillingen af data er en tidskrævende 
opgave, og desværre har revisionen heraf også fået et større fokus.  

Netop derfor har Dataproces i samarbejde med Skive Kommune udviklet et værktøj, som løser opgaven på 
kort tid. Kommunen er ansvarlig for at uploade rapporter/udtræk, og får dem derefter præsenteret som en 
sammenfletning af alle rapporterne.

Med MARC Afstemning opnår kommunen en sikker administration af digitale opgaver, hvor MARC-robotten 
identificerer uoverensstemmelser på tværs af systemerne - på samme vis som en medarbejder. Samtidig  
frigives tid til kerneopgaven, og risikoen for slå- og tastefejl minimeres. 

For yderligere information, kontakt:

TID KVALITET TRYGHED

Gevinster ved MARC Afstemning:

 ▪ Sparer medarbejderen for en tidskrævende opgave og frigiver tid til kerneopgaven

 ▪ Sikrer ensartethed ved at sammenflette i ét samlet system

 ▪ Giver tryg i forhold til revision og understøtter øget revision

 ▪  Sikrer at borgerne har fået udbetalt det korrekte beløb

 ▪ Løser afstemningen ensartet og let

Hvad kræver det af kommunen?

 ▪ Alle rapporter/udtræk

 ▪ Oprettelse af bruger til MARC 

 ▪ Skema med SE nr. 
              (Sociale ydelse – fleksløn – Sygedagpenge – statuskonto) 

Implementering Pris
Pris: 60.000,- kr. årligt

Før 15. januar 2023: 50.000,- kr. årligt

Tilkøb af konsulentydelse:  
Vi uploader jeres rapporter for jer

 

Dorte Estrup

Tlf: 25 55 19 06
Mail: DBE@dataproces.dk
Forretningspartner | Salg



Om Dataproces

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!

MARC muligheder

MARC Fleksløn MARC Afstemning

Automa�serer omkring 50-80%
af de månedlige beregninger

af fleksløns�lskud

MARC har fået vokseværk og vil fremover arbejde
i mange forskellige afdelinger

Automa�serer
afstemningsopgaven mellem

KY & KSD – Økonomisystem – SKAT. 

Har I en afdeling, som er træt af tastearbejde eller har I en god ide?
Det kunne være alt fra samkøring af data på tværs af systemer �l manuelle klik-opgaver.
Kontakt Projektleder Peter Sandberg Nielsen på PSN@dataproces.dk for at høre nærmere.

Områder som er i test:

MARC Helbreds�llæg

MARC Fakturabetaling 

Faktura, Læge-, tolkeregninger, m.fl.


