
_ Internal - KMD A/S

INTERNT

KMD A/S

INTERNT

KMD A/S

KONFIGURERBAR 
PROCESUNDER-
STØTTELSE

Michael Madvig

mvz@kmd.dk
41328658



_ Internal - KMD A/S

WORKZONES TILGANG

Ekstern motor – Fri proces

_ Med DCR Solutions som “motor” for 

konfigurerbar procesunderstøttelse er 

der valgt en ekstern motor, som kan 

bruges til andre løsninger også

_ Med en ekstern motor sikres, at 

processerne konfigureres i et “sprog”, 

som ikke er 100% knyttet til én 

løsning og proprietært

_ Med DCR Solutions sikres den mest 

“frie” og dynamiske proces, som kan 

tilpasses dynamisk af brugeren 

undervejs i behandlingen
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Dynamikken i fokus

_ Anerkendelse af behovet for at 

kunne tilrette processen 

undervejs i behandlingen af en 

igangværende opgave eller sag

_ Anerkendelse af, at der ikke 

findes én optimal vej igennem 

aktivitetslisten, som altid er 

den rigtige – og at vi ikke kan 

modellere alle tilladte veje på 

normal vis

DYNAMISK PROCESUNDERSTØTTELSE

Illusionen om komplethed

_ Ansøgningsproces med 28 aktiviteter

_ Fordelt på 8-10 grupperinger

_ Mulige “veje” gennem disse:

20.000.000+ (!)

_ Anvendte “veje” igennem disse:

ca. 160 (efter de første 3.200 sager)

_ Ved at forsøge at modellere alle tilladte 

“veje” opnås ikke et komplet billede – men 

det tror man

_ Behov for en modellering, der fokuserer på 

at gøre andre aktiviteter tilladte eller ikke 

tilladte baseret på en udført handling
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En tilgang, et værktøj, en 

teknologi

_ DCR grafer er en tilgang til 

procesmodellering, der gennem 

laboratorieudførsel af 

aktiviteterne automatisk 

modellerer scenarier til den 

videre modellering

_ DCR grafer er et værktøj, til at 

foretage modelleringen 

dynamisk mens den foregår

_ DCR grafer (solutions) er en 

eksekveringsmotor, der kan 

udføre de modellerede 

processer uden yderligere 

implementering

- motoren er indlejret direkte i 

WorkZone

WORKZONE INDLEJRER DCR GRAFER

Ikke nødvendigt at kunne 

overskue hele processen

_ I stedet for at forsøge at 

overskue hele processen 

og alle vejene igennem, 

fokuseres på én aktivitet 

ad gangen og alene 

relationer og 

begrænsninger til andre 

aktiviteter, som er 

relevante for den 

specifikke aktivitet

(hvad må ikke ske og 

hvad skal/bør ske 

før/efter denne aktivitet)
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Highlighter Designer Simulator
Swimlane 

Editor
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Revisioner baseret på 

virkeligheden

_ Med DCR grafer (solutions) 

kommer et værktøj, der 

illustrerer de faktisk anvendte 

veje igennem en lang liste af 

aktiviteter

_ Er der nogen aktiviteter, der 

aldrig benyttes i praksis 

(simplificering)?

_ Er der nogen veje, der 

anvendes, som ikke burde 

være tilladte?

_ Hvilke veje anvendes mest –

kan de optimeres / 

automatiseres mere?

INDBYGGET PROCESS INTELLIGENCE / MINING
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Processen kort (simplificeret)

_ Ansøgning kommer ind og 

starter processen

(automatisk kvittering og 

tilstand på sagen)

_ Afhængig af input fra 

ansøgningen gøres udvalgte 

aktiviteter tilladte (og andre 

ikke tilladte)

_ Efter sagsbehandlers visitering 

sendes fx. anmodning om 

helbredsoplysninger via 

SmartPost og der sættes frist

_ Ved indsendelse af ønsket 

dokumentation, fortsættes 

processen

ATP SENIORPENSION - EKSEMPEL FRA DEN VIRKELIGE VERDEN

Udvalgte detaljer

_ Processen holder øje med 

fristudløb og opdaterer status 

på sagen

_ Processen kan automatisk 

straksafgøre til afslag, hvis 

indhold i ansøgningen kræver 

det

_ Direkte afslag inkluderer fuld 

automatisk underretning af 

ansøger og tredjepart, samt 

arkivering af dokumenter, 

registrering af bevaringskode 

og lukning af sag. 

Sagsaktiviteten opdaterer 

derudover alle parter, så de er 

registreret med korrekt rolle. 
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ATP SENIORPENSION – EKSEKVERING DIREKTE FRA WORKZONE
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ATP SENIORPENSION – EKSEKVERING DIREKTE FRA WORKZONE
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