
Løbende opdatering
Via integrationen udstilles informationerne fra Acadre i SAPA 
Overblik, hvorfra der er direkte link til sagens dokumenter i 
Acadre. Der vil tilsvarende i Acadre være link fra den enkelte 
borger til SAPA Overblik. 

Integrationen sikrer, at sags- og dokumentoplysningerne i Aca-
dre automatisk overføres, så SAPA konstant vil være opdateret 
med de aktuelle informationer.

Kvalitetssikring er vigtig
SAPA benytter KLE-numre til at styre sagsbehandlernes adgang 
til informationerne i SAPA. Overholdelse af enkeltsagsprincip-
pet og høj datakvalitet i Acadre har aldrig været vigtigere. Derfor 
har vi udviklet Acadre Kvalitetskontrol, der understøtter det 
daglige arbejde med at sikre data af høj kvalitet.

Vent ikke til 2018
De sidste kommuner kommer på SAPA i 2018, men der er ingen 
grund til at vente med at indgå en aftale omkring integration til 
Acadre. Som kommune har I behov for leverancesikkerhed for 
denne vigtige integration, og som leverandør har vi behov for 
afsætningssikkerhed. Vi tilbyder derfor SAPA-integrationen med 
40% rabat i 2016. Betalingen forfalder først, når SAPA imple-
menteres i kommunen. 

Hvis du vil høre mere om Acadre SAPA Integra-
tion, kan du kontakte os på +45 33 25 65 55 
eller info.dk@formpipe.com.

Ny integration mellem SAPA og Acadre 
giver overblik over borgernes samlede sager, 
og slår man til nu, er der ro på bagsmækken 
og penge at spare. 

KMD Sag person- og sagsoverblik erstattes af KOMBITs nye 
SAPA-løsning, der går i drift fra 4. kvartal 2016. Med SAPA 
kan man slå borgeren op i alle de it-systemer, der integrerer 
med SAPA. Borgerservice får fuldt overblik over borgerens 
sager i kommunen, hvilket betyder at mange henvendelser kan 
straks-afklares. Sagsbehandlerne i forvaltningerne kan på et 
øjeblik få overblik over borgerens eller familiens samlede sager 
i kommunen, f.eks. i forhold til ydelser, sagshistorik, ledighed, 
fraflytning, sundhedspleje og PPR.

For at SAPA kan give kommunen dette overblik skal der etable-
res en integration mellem SAPA og kommunens ESDH-system. 
KOMBIT har på vegne af alle kommuner indgået aftale med 
Formpipe om vilkår for integrationen mellem SAPA og Acadre. 
Den nye integration er klar, når de første pilot-kommuner går i 
drift med SAPA.
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