Levering af data om vejledende samtaledatoer m.v.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering beregner og leverer data til de kommunale it-leverandører
om:




Vejledende samtaledatoer
Sammenlagt ledighed
Førstegangsaktivering

Beregningen af data er beskrevet i ’Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og
førstegangsaktivering’, der findes på www.dfdg.dk under temaet ’Kontaktforløb’.
Levering af data
STAR leverer følgende data, som de kommunale it-leverandører benytter som grundlag til søgekriterier i
fagsystemernes søgemoduler:





Ugeopdatering med opdatering af den forgangne uges registreringer om aktivering, og opdatering af
sammenlagt ledighed. Levering finder sted senest mandag kl. 19:00.
Daglig fremsendelse af beskeder i de sager, hvor der er sket ændringer – fx beskeder på borgere, hvor
der i går blev foretaget en indkaldelse eller gennemført en samtale. Levering finder sted mellem
kl. 7 – 8.
En daglig opdateringsfil, der indeholder alle ovenstående data. Levering finder sted mellem kl. 5 - 6

Modtagelse af data
De kommunale it-leverandører trækker på ovennævnte data på forskellig vis:


KMD-opera og KMD-WorkBase opdaterer ugentlig data vedrørende aktivering og sammenlagt ledighed
ved at benytte ugeopdateringen.
Dagligt foretages om morgenen opdatering i forhold de daglige beskeder, der leveres af STAR.



Schultz-Fasit opdaterer dagligt alle modtagne data. Opdateringen sker kl. 18:00 efter modtagelse af
opdateringsfilen.

Er data afleveret til tiden?
På www.dfdg.dk vil der løbende blive orienteret om, hvorvidt leveringen af data er forløbet planmæssigt.
Orienteringen om, afleveringen af daglige og ugedata vil kunne aflæses på www.dfdg.dk i rubrikken
’Dataleverencer’:
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Der vil kunne vises følgende beskeder
Daglige data:
 Daglige data er leveret kl. [TT:MM]
 Daglige data er forsinket : Betyder, at data ikke er leveret mellem kl. 7 – 8, men at der arbejdes på at få
data leveret inden kl. 9:30
 Daglige data leveres ikke i dag : Betyder, at data ikke kunne leveres inden kl. 9:30 og derfor først
leveres næste dag
Ugedata:




Ugedata er leveret [DATO] kl. [TT:MM]
Ugedata er forsinket
Ugedata forventes leveret [DATO]
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