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Integrasjoner med ERP og sak/arkiv



Agenda

• Innledning 

• Framsikt og integrasjoner  

• Integrasjon med ERP –

– Bergen UBW

• Status i dag, behov framover

• Status Framsikt

– Moss Visma Enterprise

• Status i dag, behov framover

• Status Framsikt

– Felles diskusjon og prioriteringer
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Framsikt og Integrasjon



Integrasjonstrategi Framsikt

Vår integrasjonsstrategi er å utveksle data med bruk av 
automatiserte integrasjoner via WS. 

På de områder der transaksjonsomfang og kompleksitet gjør at 
dette gir verdi både for kunde og leverandør.



Selvbetjening og integrasjoner

Integrasjoner levert:
• Regnskapssammendrag
• Regnskapsbilag

Integrasjoner under test/utvikling:
• Konteringsdimensjoner
• Brukersynkronisering

Integrasjoner planlagt:
• Sykefravær

Selvbetjening i Framsikt
• Stabil web publisering
• Organisasjonsstruktur
• Gyldige verdier prosjekt og hovedprosjekt
• Gyldige verdier konto, ansvar og funksjon
• Import regnskap og budsjett
• Kolonnevalg tabeller i dokumenter
• Egendefinerte tekstfelter/maler

En rekke nye selvbetjeningsfunksjoner er planlagt i 2020



Framsikt

Web service 
publiser 

regnskapsdata

https

ERP

Web service 
Regnskapsdata

G
et

re
q

ue
st

R
es

po
ns

e

Web service 
publiser faste 

registre

Web service 
Faste registre

Autentisering

Web service 
Send Budsjett

Web service 
import budsjett

Autentisering Autentisering

G
et

re
q

u
e

st

R
es

po
ns

e

P
u

sh
 r

eq
ue

st

R
es

po
ns

e

Brannmur

Brannmur

M
ic

ro
so

ft
 A

zu
re



Integrasjons status UBW Bergen
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Status og behov framover

10

Volum og endringer:

• 750 brukere i Framsikt (3000 i UBW), endring i tilgang ukentlig
• Azure AD-mailadresse
• Gjenbruk av UBW-enhetstilganger
• NB organisasjonsendringer

• Drift- og investeringskonti: ca 750

• Ansvar: ca 2800 aktive
• NB organisasjonsendringer (valg/adm)
• Behov for ulike versjoner av struktur (årsavslutning/budsjett)

• Prosjekt: ca 25.000 i Framsikt

• Regnskap: ca 52.000 rader i oktober

• Vedtatt budsjett i 2019: ca 100.000 rader

• Budsjettjusteringer: daglig

Integrasjon via Netscaler og webservice

• spørringer i UBW kalles og kjøres av Framsikt for å hente

• Framsikt leverer tilbake

Regnskap
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Integrasjoner UBW - 26 kommuner

Webservice Regnskap og transaksjoner.
Er i drift i flere kommuner. 

integrasjon for fraværsdata
Gjøres i dag i Excel, utvikling av Ws på planen i 2020.

Integrasjonene for konto/ansvar/dimensjonsdata I test i høst 2019, driftssettes i 
2019.

Organisasjonsstruktur 
Ligger i Framsikt utviklingsplanen i 2020: Men gjenstår avklaringer, hvor 
langt skal automatikken gå. 

Lønnsdata
Vi har prioritert denne noe lavere enn de andre, da erfaringen er at uttrekk 
gjerne bør kvalitetssikres i Excel før innlesning. Avhengig av selvbetjening på 
lønnsmodell i Framsikt.  Stillingstyper, lønnarter, m.m.  Krever pt rådgiving. 

Overføring av budsjettdata
Er i drift i flere kommuner.



Integrasjons status UBW Moss



Visjon: Alt på samme sted!



Visma ERP – Moss kommune

Webservicer fra ERP:
10010602 Visma Ent. WS - Periodetall Regnskap og budsjett
910010607 Visma Ent. WS - Regnskapstransaksjoner





Webservicer fra HRM:
911011205Visma Ent. Ws - Eksport av ansatt data
911011207Visma Ent. Ws - Eksport av organisasjonsstruktur

Visma HRM – Moss kommune





Visjon: Alt på samme sted!

Hva kan vi gjøre i mellomtiden?

Automatiserte prosesser
I-Frame

Utvikle egne Webservicer/API`er
Egen SQL database

Hva ønsker vi oss?



Status integrasjon ERP



Integrasjoner Visma Enterprise – i gang med 7 kommuner 
Webservice Regnskap og transaksjoner
Er i drift i flere kommuner.  Men er gjenstående utfordringer på stabilitet. I dialog med 
Visma.

Visma skal utvikle integrasjon for fraværsdata i 2020.
Innlesning av Fraværsdata skjer via Excel inntil WS er på plass.

Integrasjonene for konto/ansvar/dimensjonsdata -
Framsikt har som mål å ha denne klar før jul.

Organisasjonsstruktur ok fra Visma
Ligger i Framsikt utviklingsplanen i 2020: Men gjenstår avklaringer, hvor langt skal 
automatikken gå. 

Lønnsdata
Vi har prioritert denne noe lavere enn de andre, da erfaringen er at uttrekk gjerne 
bør kvalitetssikres i Excel før innlesning. Avhengig av selvbetjening på lønnsmodell i 
Framsikt.  Stillingstyper, lønnarter, m.m.  Krever pt rådgiving. 

Overføring av budsjettdata til Visma :
Visma utvikler API for mottak av budsjett i Q3 2020.



Integrasjon ERP

Felles diskusjon om behov og 

prioriteirnger framover.



Felles diskusjon – innspill fra salen

Er det andre behov dere har vi ikke har fokus på?

Priorterer vi de riktige tingene?



Framsikt

Integrasjon - NOARK5



Hvilke typer dokumenter er tenkt overført

• Økonomiplan, 

• Virksomhetsplan, 

• Analyserapporter,  

• Tertialrapporter 

• Årsrapporter



GI-Arkiv

• Hva er GI-Arkiv?

GI-Arkiv er en standard for integrasjon 
mot arkivsystemer fra fagsystemer som 
har journal- og arkiveringsbehov, eller 
behov for innsyn i arkivdata. 

Hovedformålet med GI-Arkiv er å gi 
fagsystemer mulighet for å ivareta sine 
arkiveringsbehov uten å implementere 
en lokal arkivkjerne/arkivfunksjon i 
fagsystemet.

GI-Arkiv pakker
a) Innsyn

Inneholder tjenester for søk mot NOARK-
godkjente arkivsystemer (heretter kalt 
arkivet). 

b) Oppdatering
Inneholder tjenester for å registrere og 
oppdatere saksmapper, journalposter og 
dokumenter i arkivet.



GI Arkiv oppdatering - minimumskrav

1. Opprette en ny sak/mappe i arkivet.
2. Opprette en ny journalpost på 

saken/mappen. Her beskrives også tre 
spesialtilfeller for å: 
1. Opprette en ny innkommende journalpost 

(ekstern avsender)
2. Opprette en ny utgående journalpost 

(ekstern mottaker)
3. Opprette nytt notat

3. Løpende lagring av ferdige dokumenter –
for journalføring og arkivering

4. Oppdatere status på en journalpost (lukke 
den)

5. Oppdatere status på en sak/mappe (lukke 
den)

Hvis fagsystemet ikke husker ID til sak eller 
journalpost kan det gjøres på to måter:
• Fagsystemet sørger for å registrere sin 

egen ID på disse
• Søk etter sak / journalpost



På hvilken måte skal dokumenter lagres

• Brukedialog for å hente 
saksnummer når man trykker på 
Arkiver

• Eksporten går som i dag

• Overføres som pdf med 
metadata til arkivsystemet etter 
endt eksport



Spørsmål?

#Brukerforum2019 @Framsikts brukerforum 2019
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