Notat

Introduktion til blanketsystemet
Baggrund

Økonomistyrelsen er i gang med at etablere en blanketløsning der skal understøtte
arbejdsgangen mellem Økonomiservicecentret og institutionerne ved at lette og
standardisere indrapporteringen af data. Blanketløsningen vil i første omgang
omfatte en række lønprocesser.
Dette dokument henvender sig til primært til institutioner der inden for kort til vil
overgå til ØSC, men andre med interesse i blanketsystemet kan med fordel læse
indeværende notat.
Notat er en kort introduktion til 1) det digitale blanketsystem 2) en vejledning
vedr. Digital Signatur, som vil være påkrævet for at benytte blanketsystemet. 3) En
kort hjælp til udredning af kendte udfordringer.
Hvordan fungerer blanketsystemet?

Blanketterne tilgås via Økonomiservicecenteret del af www.oes.dk http://www.oes.dk/sw60080.asp. Herfra logges der på med den digitale signatur,
og blanketterne vises i en oversigt, hvorfra man kan vælge den ønskede blanket.
Når blanketten er udfyldt og afsendt vises blanketoversigten igen, og man kan
udfylde en ny blanket. Den digitale signatur skal således kun afgives én gang
uanset antallet af blanketter man ønsker at fremsende.

Side 1 af 2
25. maj 2009
ØSC/MHS/JED

Side 2 af 2
Blanketterne er opbygget således, at alle relevante oplysninger om institutionen
vises på blanketten Således vil f.eks. navn, CVR nummer og evt. løngruppe
fremgå eller kunne vælges.
Når blanketten er indsendt vil afsender modtage en krypteret e-mail med den
udfyldte blanket vedhæftet i PDF-format.
Digital Signatur

Efter Edag2 (www.modernisering.dk/da/projekter/edag2) skal alle offentlige
myndigheder kunne modtage og sende digitalt signeret og krypterede e-mails. For
at gøre dette kræves der Digital Signatur, hvilket også vil være nødvendigt for, at
benytte blanketterne. Grunden til vi har valgt at benytte Digital Signatur til
blanketløsningen skyldes at vi kan sikre de personfølsomme informationer der er i
blanketterne samt, at vi igennem de informationer der findes i signaturen kan
sende din blanket til det rette team.
For institutioner der har digital signatur
Den eller de medarbejdere, der skal udfylde blanketterne skal have en
medarbejdersignatur. Medarbejdersignaturen bestilles ved at henvende sig til
lokaladministrator i institutionen. Lokaladministratoren er typisk tilknyttet ITafdelingen. Læs mere om medarbejdersignaturen her:
http://www.digitalsignatur.dk/visArtikel.asp?artikelID=820.
For institutioner der ikke har digital signatur
Har institutionen ikke digitalt signatur, kontakt IT- og Telestyrelsen www.digitalsignatur.dk.

Kendte udfordringer

Java
Den digitale signatur benytter et program der hedder ”Java”, der automatisk
arbejder sammen med browseren. Java bliver løbende opdateret, hvilket kan
betyde, at man kan have en ældre version af programmet på sin PC. Hvis dette er
tilfældet, skal den opdateres før den digitale signatur kan benyttes. Du skal blot gå
til www.java.com og følge vejledningen for at opdatere.
Hvis du har en opdateret version af Java vil du ikke opleve udfordringer når du
logger ind med Digital signatur.
Angivelse af blanketten som ”sikker side”
For at undgå problemer med indlæsningen af blanketterne skal blanketløsningens
webadresse angives som en ”sikker side”. I Bilag 1 kan en udførlig vejledning for
opsætning af blanketten som ”sikker side”.

1) Vælg:
”Funktioner”

2) Vælg:
”Internet
indstillinger”
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3) Vælg:
”Sikkerhed”

4) Vælg:
”Websteder du har
tillid til”
5) Vælg:
”Websteder”

6) Skriv:
”https://secure.ca
pevo.net/”
7) Vælg: ”Tilføj”
8) Vælg: ”OK”

9) Vælg: ”OK” og
webstedet er nu
tilføjet og kan tilgås.

