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Norddjurs robot 
automatiserer kontrollen 
af autorisationer 
I

Autorisationskontrol i K/1/1D's bruf?erstvrinE?ssvstem KSPICICS står næppe højt på manf?e it-medarbejderes liste over ynd

linf?SOpf?aver. I Norddjurs Kommune sætter man nu en softwarerobot til at udføre det tidskrævende arbejde. 

Ifølge Persondataloven og den tilknyttede sikkerhedsbekendtgørelse 

skal offentlige myndigheder mindst to gange om året gennemgå samtlige 

brugeres rettigheder for at sikre, at de kun har adgang til de data, deres 

aktuelle arbejdsfunktion kræver. For KMD-løsningerne betyder det, at 

man mod betaling rekvirerer et dump på omkring 6500 linjer fra brugersty

ringssystemet KSP/CICS, sammenstiller systemrettighederne fra dumpet 

med hver enkelte medarbejders plads i organisationen, sender det til den 

relevante leder, der så skal krydse af, hvilke rettigheder medarbejderen 

eventuelt ikke længere skal have. I Norddjurs Kommune har man valgt at 

sætte en softwarerobot til at udføre dette tidskrævende arbejde. 

"Vi har valgt at sætte en robot til at tage sig af en proces her i it-afdelin

gen, så vi kan få nogle erfaringer, vi kan bruge til en videre udbredelse i 

organisationen. Der er ikke nogen økonomisk business case på projektet, 

men vi har naturligvis en klar forventning om, at vi kommer til at spare tid 

og ressourcer. Derudover skal projektet bruges til at få indført et mindset i 

organisationen i forhold til de muligheder, som robotterne giver," fortæller 

Mads Kempel Sørensen, IT- og digitaliseringschef i kommunen. 

Stor tidsbesparelse 

Robotten, som er udviklet af Dataproces, gør følgende: Åbner KSP/CICS 
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som systembruger fra kommunens Citrix-miljø, trækker alle brugere 

og tilknyttede rettigheder ud i en Excel-fil ved hjælp af den indbyggede 

screenscraper teknologi. Dernæst hentes organisationsdata fra en intern 

SQL-database og indsætter dem i den samme Excel-fil. En it-medarbejder 

kigger på filen, og hvis alt er OK, trykker han på Send, hvilket genererer 

en mail med en vedhæftet Excel-fil til hver enkelt leder indeholdende kun 

de medarbejdere, han eller hun skal forholde sig til. I Excel-filen er der 

også en vejledning til lederen. Lederen krydser af, hvilke rettigheder eller 

brugere, der eventuelt skal slettes, sender mailen tilbage til it-medarbej

deren, der via et webinterface uploader filen til KSP/CICS, som dermed 

opdateres. 

"Tidligere kunne det godt tage en medarbejder tre-fire dage at udføre 

arbejdet, og med den tid, de enkelte ledere skulle bruge til at gennemgå 

oversigten over medarbejdere og rettigheder, kunne man nemt komme op 

på omkring en måned i kalendertid. Nu kommer udtræk og generering af 

Excel-filen ned på få minutter, og tidsforbruget udgøres reelt kun af den 

tid, det tager lederne at melde tilbage," fortæller Mads Kempel Sørensen. 

Det har man også tænkt ind i løsningen, der kan stå for at rykke lederne 

for svar. 






