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Vedr. test 2 af integration mellem PersonSAG og krematorier/kirkegårde

Dato: 10. oktober 2014

Det har siden PersonSAG kom til i juni 2013 været efterspurgt af
repæsentanter for krematorier og kirkegårde, at det snarest muligt efter en
Vedr. digital kommunikation mellem krematorier/kirkegårde og
konsolideringsperiode af systemet skulle være muligt at kommunikere
PersonSAG
digital mellem PersonSAG, krematorier og kirkegårde. Alle har ventet
utålmodigt, og det med god grund for de digitale processer ser virkeligt ud til
at
afhjælpe nogle
Folkekirkens
It hidtil tidskrævende arbejdsgange.
Før sommerferien i år testede Folkekirkens It den digitale kommunikation af
i en begrænset kreds af krematorier og kirkegårde. Testen forløb
planmæssigt, og de berørte krematorier og kirkegårde har i dag glæde af
digitaliseringen, som dels søger for, at krematorier og kirkegårde, der er
tilsluttet modtager:




digitale begravelsesanmodninger,
digitale begravelsesafgørelser og samtidig
melder oplysninger vedrørende brændingsdato, brændingsnummer,
jordfæstelses-/urnenedsættelsesdato digitalt tilbage til PersonSAG.

Da alle krematorier og kirkegårde, som anvender er system, skal have
mulighed for at tilslutte sig digital kommunikation med PersonSAG,
fortsættes testen med endnu flere deltagere på, samt med øget
funktionalitet.
Test 2 foretages i perioden den 3. november – 26. november 2014.
Test 2 kan omfatte krematorier og kirkegårde, som anvender et system
fra Brandsoft
Krematorier og kirkegårde der forventes at indgå i testen fremgår af
vedhæftede bilag 1.
Disse vil modtage anmodninger og afgørelser digitalt, som er afsendt fra
PersonSAG til krematoriet og/eller kirkegården. Derudover skal de melde
oplysninger om brændingsdato, brændingsnummer og jordfæstelses/urnenedsættelsesdato digitalt tilbage til PersonSAG.
Krematorier og kirkegårde, som IKKE ønsker at deltage, skal selv foretage
afmelding. Der kommer nærmere orientering om, hvordan framelding kan
ske i uge 43.
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- Ikke digitale krematorier og kirkegårde
Krematorier og kirkegårde, der ikke er tilsluttet via Brandsoft (eller som
ikke er angivet i bilag 1) betragtes i test 2 som ikke digitale, dvs. at afgørelser
fortsat modtages af krematoriet eller kirkegården på papir.
Hvad kan lade sig gøre







Hvis de pårørende/bedemanden henvender sig til
begravelsesmyndigheden inden afgørelsen er truffet og fortæller, at
de gerne vil have et andet krematorium eller en anden kirkegård på
afgørelsen, end det man havde skrevet i anmodningen, så er det
muligt for begravelsesmyndigheden at rette det til i PersonSAG, som
samtidig orienterer det nye krematorium/kirkegård, såfremt de er
digitale.
Hvis krematorium eller kirkegård ændres efter, at afgørelsen er
truffet, så kan ændringen foretages, af det krematorium/ kirkegård,
som oprindeligt er opført på afgørelsen.
Hvis en afgørelse er sendt af sted fra begravelsesmyndigheden på
papir til en kirkegård, der ikke anvender et system, så fortsætter
afgørelsen på papir, også selv om der måtte ske ændring af kirkegård
til en kirkegård, der anvender et digitalt system. Oplysninger
tilbagemeldes herefter også manuelt til begravelsesmyndigheden.
PersonSAG vil oplyse begravelsesmyndigheden om, hvorvidt
afgørelsen allerede er sendt digitalt videre til krematoriet og/eller
kirkegården. Hvis afgørelsen ikke er sendt digitalt, vil den fortsat
skulle printes og sendes/evt. overbringes via bedemanden.

Efter test 2 og tilmelding til brug af løsningen
Efter test 2 fortsættes integrationen med øvrige krematorier og kirkegårde,
som anvender et ASK system. Endvidere fortsættes testen ift. de resterende
kirkegårde, der anvender et Brandsoft system.
Med venlig hilsen
Sofie Navntoft Pedersen
Projektleder/specialkonsulent
Brevet findes på kirkenettet.dk. Se under menupunkt Begravelse:
http://www.kirkenettet.dk
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