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Væsentlige projekter i ’pipelinen’ vedr. Økonomisystemerne1 på AU
System

Projekt2

Projektets mål og funktionalitet

Generelt

Ændring af IT platformen fra
Citrix til VMware

Sikker og stabil drift af IT platformen
Kompetencer i AU IT

Navision

Obligatorisk opgradering til
version 9.0

Understøttelse af EU persondataforordningen.
Vi har pt. ikke det fulde overblik over ny
funktionalitet.

Navision

Arkivering

LDV

PØS‐udfasning

Følgende gamle Navision databaser skal arkiveres
Yearly databaser, Navision 8000c, Opslagskopier
fra før fusionen.
Afløser for PØS‐lønopslag

INDFAK

1‐ Bruger profil

INDFAK

E‐handel

AURUS

Overgang til REJSUD2

Webshop

ProMark

Procesoptimering og effektiviseringspotentiale
når kun én person skal bruge tid på at håndtere
fakturaer under 5.000 kr. ud over
fakturamanager.
Ca. 75% af AU købsbilag er under 5.000 kr.
Udvalgte rekvirenter kan påføre sag/sagsopgave
og både varemodtage/godkende fakturaer med
en prokura under 5.000 kr.
Forberedelse til E‐handel.
Digitalisering af indkøbsprocessen.
Elektronisk ordreafgivelse til leverandører med
efterfølgende automatch af faktura med
efterfølgende bogføring i Navision.
Leverandører og varekataloger findes i systemet
og sikrer overholdelse af indkøbsaftaler (stort
potentiale).
Stiller krav til indkøbsorganisering og
indkøbsprocesser. (forudsætter
ledelsesopbakning)
Vil ændre PØ‐ og controllerrollen vedr. købsbilag

Overgang til statens standard rejse – og
udgiftsafregningssystem med
Moderniseringsstyrelsen som leverandør.
IndFak og RejsUd2 er moduler i ét og samme system
med fælles brugeradministration og fælles login.
Brugergrænsefladen er væsentligt ændret og
forbedret (statens rejsecirkulære og AU’s rejsepolitik
er uændret).
Integration til Google Maps
Validering af Sag/Sagsopgave.
Ny standard integration til Navision Kreditormodul.
Ny Webshopløsning =
Nutidigt standardsystem med integration til Navision.
Arrangementstilmeldingssystem Afskaffelse af manuelle arbejdsgange.
Overholdelse af lovgivning.
Kombipersoner = delvis projekt Systemunderstøttet registrering af projekttid for
tidsregistrering
medarbejdere på projekter med krav om
tidsregistrering.
Registrering af ferie/fravær for alle på instituttet.
Automatisk bogføring i Navision af
tidsregistreringsposter fra ProMark og
ressourceallokeringsposter fra Navision.

ProMark

Årsafslutning 2017

Budgetsystem

Budgetsystem

Periode 13 i ProMark
Optimering af funktionalitet til omposteringer
Moderniseringsstyrelsens Budgetløsning (KMD A/S +
itelligence A/S og Vision Management A/S.)
Aftale indgået den 21/6‐2017 efter en udbudsrunde.
Skal i 1. fase understøtte processerne omkring
Bevillingsstyring, Grundbudget og Udgifts‐ og
månedsopfølgning. Standardintegrationer til Navision
Stat og LDV.

1

Forventet
implementering
Senest den 1. nov.
2017
senest den 1. juni
2018.
(forventes april/maj
2018)
1. december 2017

I drift
Er implementeret i FA
Ikke besluttet på
fakulteterne

Ansvarlig enhed
AU IT i samarbejde med
Økonomisekretariatet i
AU ØB
Økonomisekretariatet i
AU ØB i samarbejde
med KMD og
Moderniseringsstyrelsen
AU ØB i samarbejde
med AU IT
Økonomisekretariatet i
AU ØB og AU HR
Økonomisekretariatet i
AU ØB i samarbejde
med
Administrationscentre

Pilotimplementering i
gang i FA.
Tidsplan under
udarbejdelse
‐ perioden 2017‐2019

Økonomisekretariatet
og Indkøb i AU ØB

Q2/Q3 2018

Økonomisekretariatet
og Regnskab i AU ØB

Q4 2017 + Q1 2018

Økonomisekretariatet
og Regnskab i AU ØB i
samarbejde med AU FER
AU HR og AU ØB

Pilotimplementering
på Institut For Fysik i
efteråret 2017.
Pilotprojekt skal
evalueres og evt.
udrulning på AU skal
besluttes i LEA marts
2018
December 2017
Der er ikke truffet
beslutning omkring
implementering af
Statens Budgetsystem
på AU.
Kan tidligst blive fra
B2020‐2023 med
implementering i
efteråret 2019.

Tæt samarbejde med ST
HR, ST Økonomi og
Institut for Fysik.

ØS i AU ØB
AU ØB

Der er kun medtaget projekter der vedrører Økonomisystemer. Systemejerskabet varetages i Økonomisekretariatet af sekretariatschef Anette Svejstrup og den daglige
systemforvalterrollen varetages af ØS‐Systemheden.
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Projektlisten er ikke udtømmende, da det kun er de væsentligste større projekter, som er medtaget.

