
MARS PÅLIDELIG OG SIKKER 
KOMMUNALØKONOMI

En flersidig analyse- og databehandlingsplatform, der sikrer overblik og en effektiv 
digital administration af refusioner

Dataproces har udviklet MARS: En pålidelig og unik plat-
form, der samler og visualiserer relevante informationer 
på tværs af områder, datakilder og lovgivning.

MARS er en platform, delt op i forskellige moduler og  
områder. De tre hovedmoduler er: MARS Mellem- 
kommunal, MARS Statsrefusion og MARS Moms. Under 
de 2 første moduler, findes forskellige underområder.

Med MARS får kommunen et system som effektiviserer  
og kvalificerer administrationen, og herunder letter 
kom-plekse arbejdsgange og sikre ensrettehed på tværs 
af kommunen.

Systemet er med til at give sagsbehandleren et samlet 
overblik, tryghed og beslutningsstøtte på et retsmæssigt 
datagrundlag. 

Implementeringen af MARS bliver tilpasset den enkelte 
kommunes behov og giver værdi uanset, hvordan området  
tidligere er behandlet.

For yderligere information, kontakt:

 ▪ Identificering og fremsøgning af sager og relevante 
borgere via unikke sagsbehandlerlister

 ▪ Integration til alle relevante fagsystemer - herunder 
nuværende og kommende systemer gennem ramme- 
arkitekturen, monopolsystemer, CPR, Økonomi- 
systemer samt andre relevante kilder

 ▪ Understøttelse af lovgivning og jura

 ▪ Faglig evaluering af data og undervisning

 ▪ Minimering af behovet for konsulentbistand
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Om Dataproces
Dataproces er et innovativt IT- og konsulenthus med speciale i løsninger målrettet landets kommuner 
og deres digitale administration. Løsningerne spænder bredt. Fra RPA og automatisering, over  
indtægtsoptimering til undervisning og kompetencedeling. Udgangspunktet og formålet er dog altid 
det samme: At bruge data til at skabe ny viden, smartere processer og øget effektivitet til gavn for  
både borger og kommune.

Dataproces …vi skaber værdi med data!

www.dataproces.dk
Kontakt Dataproces

Moduler i MARS

Økonomisk konsulent,  
Gentofte Kommune

Andreas Bøgh Elkjær

I Gentofte Kommune gik vi efter at få indkøbt et system, som bl.a. skulle være intuitivt og bruger-
venligt og med nyeste lovgivning. [...] Med MARS har vi en platform som hjælper med at få hjem-
taget den korrekte refusion og understøtter os løbende i forhold til regelændringer og lovgivning.  
Vi har en løbende dialog med Dataproces, hvor ændringsønsker og spørgsmål bliver lyttet til hurtigt 
og vi er glade for  samarbejdet.
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