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Vedr. test 2 integration mellem PersonSAG og krematorier og
kirkegårde

Folkekirkens It

Tak for jeres foreløbige deltagelse i test 2 integration mellem PersonSAG,
krematorier og kirkegårde. Flere testkrematorier og testkirkegårde er
kommet med kommentarer og opfordringer til løsningen undervejs og det er
også meningen, så mange tak for det.
Herfra er det grundlæggende fornemmelsen, at testen er gået godt, om end
der har været udfordringer undervejs. Det vil der som regel være i tests, og
vi finder også fortsat ting, som skal justeres enten i PersonSAG eller i
krematorie-/kirkegårdssystemet. Uhensigtsmæssigheder rettes løbende og
nogle uhensigtsmæssigheder tager længere tid at tilpasse end andre.
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Testen forlænges og løber over julen
I forlængelse af ovenstående er det besluttet at forlænge testen over julen. I
januar 2015 fortsætter vi så integrationstesten med at få endnu flere
kirkegårde testet på systemet. Samme princip blev anvendt over
sommerferien.
Såfremt nogle testdeltagere ønsker at træde ud af testen, er det muligt på
baggrund af en henvendelse til Folkekirkens It og Brandsoft. Som
udgangspunkt vil alle nuværende testdeltagere således fortsætte i testen,
medmindre vi hører andet. Samtidig bemærkes, at der ikke bliver koblet
yderligere testdeltagere på før i det nye år.
Spørgsmål vedr. tilbagemelding af oplysninger m.v.
Tilbagemelding af oplysninger
Der har været nogle spørgsmål i forhold til tilbagemelding af oplysninger fra
krematorier og kirkegårde til PersonSAG (begravelsesmyndigheden/
kordegnen).
Som anført i testbrev af 10. oktober 2014 og mail af 31. oktober 2014, bedes
alle testdeltagere:


Melde oplysninger om brændingsdato, brændingsnummer,
jordfæstelsesdato og urnenedsættelsesdato digitalt tilbage til
PersonSAG via krematorie-/kirkegårdssystemet.



Være opmærksomme på, at beskeden om, at kremeringen er sket
(kremationsattesten) foregår digitalt via statusoplysninger i
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krematorie/kirkegårdssystemet, således vil kirkegården via
krematorie-/kirkegårdssystemet kunne se, når kremeringen er
foretaget m.v., fordi krematoriet skriver dette i systemet, jf.
brændingsdato, brændingsnummer.
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Bedemænd der er digitalt tilsluttet Anmodning om
begravelse/ligbrænding (Tilslutningsaftale til
bedemandsintegration) kan også se denne status.
I de tilfælde, hvor oplysningerne (tilbagemelding til begravelsesmyndighed og kremationsattesten) kommer fra et krematorium eller
en kirkegård, som ikke er med i testen, vil processen fortsat være som
nu, dvs. skal håndteres manuelt.
Således vil fx besked om en kremering fra et testkrematorium til en
kirkegård uden for testen (dvs. en manuel kirkegård), fortsat skulle
modtage oplysningerne manuelt.
Anmodninger der ikke skal ske digitalt
Til orientering skal nævnes, at følgende anmodninger indsendes ikke
digitalt:


Afdøde ikke har et CPR-nummer, herunder dødfødte børn



Dødsfaldet er sket i udlandet



Liget eller asken skal føres til udlandet



Asken skal anbringes på anden sømmelig måde

Disse sager er således papirsager og skal håndteres manuelt hele vejen. Dvs.
at tilbagemelding til PersonSAG også skal ske manuelt.
På linket ”Krematorier og kirkegårde, som kan deltage i forsøget i november
2014” findes oversigten over deltagere, som kan fortsætte i testen.

Med venlig hilsen
Sofie Navntoft Pedersen
Projektleder/specialkonsulent

Brevet findes på kirkenettet.dk. Se under menupunkt ”Begravelse” og
derefter menupunkt ”Krematorier og kirkegårde”:
http://www.kirkenettet.dk/170.html
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