Til leverandører af it-systemer til folkekirken

Invitation til orienterings- og dialogmøde i Folkekirkens It
Folkekirkens It er i gang med etablering af nye systemer vedrørende tilmelding
og registrering af konfirmation og planlægning/ressourcestyring af kirkefunktionærers og præsters arbejdstid m.v.
Konfirmandsystemet skal understøtte indskrivning til konfirmationsforberedelse samt registrering af konfirmation i Den elektroniske Kirkebog, men herudover administration af konfirmandhold og den nødvendige kommunikation
med konfirmander og forældre. Indskrivning og konfirmation vil foregå i Den
elektroniske Kirkebog hvorimod administration af hold og kommunikation m.v.
påtænkes udviklet i et eget system, som via snitflader kan erstattes af funktionalitet i et system, som den enkelte kirke måske allerede har anskaffet.
Planlægning af arbejdstid omhandler et system og/- eller funktionalitet, som
skal understøtte den lokale planlægning således at denne kan interagere med
folkekirkens lønsystem henholdsvis systemer til provsternes planlægning af
præsternes ferie og fravær. Funktionaliteten forudsættes etableret på en sådan
måde, at folkekirkens eksisterende post- kalendersystem fra Microsoft kan anvendes. Også i dette tilfælde lægges der op til at etablere et system, hvis funktionalitet i et vist omfang - via snitflader - kan erstattes af systemer, som den enkelte kirke allerede har anskaffet.
Folkekirkens It vil i den anledning gerne invitere til et orienterings- og dialogmøde
Torsdag den 31. januar 2019, kl. 13.00-15 i
Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K.
På mødet fortælles nærmere om formål og indhold i løsningerne, ligesom der
orienteres om udbud af de nævnte løsninger.
Regeringen har med Digital service i verdensklasse fastlagt rammerne for en
tidssvarende og sammenhængende digital service for borgere og virksomheder
på tværs af myndigheder. Folkekirkens It ønsker tilsvarende at kunne tilbyde
medlemmer af folkekirken og menighedsrådene digitale løsninger, som potentielt - via åbne snitflader og integrationer - går på tværs af it-systemer.
Tilmelding til mødet bedes ske til Line Nørgaard Hansen på LIIH@km.dk senest
torsdag den 24. januar 2019.
Med venlig hilsen
Sofie Navntoft Pedersen
Chefkonsulent
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