
Oversigt over software-robotter (RPA) i Region Midtjylland – juli 2020

Proces Beskrivelse
Rapporter til HL/AL Download rapport fra Servicelogistik og flyt data til specifik mappe.
Moces Godkendelse af digital signatur
Dataudtræk til Sterilprojektet Hent data fra SQL-database og indsæt i CSV-fil.
Opdatering af sengepladser i KL - AUH Antallet af sengepladser skal opdateres i subitizers i Klinisk Logistik. Lige nu gør Sundheds-it det, så det bliver ikke opdateret i 

weekenden.

Koble personalets afdeling sammen med data fra 
Opgavesystem-rapporten

Der skal tilføjes en opdateret liste med personale til det data-ark der hentes ned i processen "Servicelogistik - Rapporter til 
HL/AL - Projekt og Udvikling".

Udprint af vagtplan Hver mandag laves en oversigt på fremmødet for hvert døgn den efterfølgende uge. På hver side står fremmøde for 
henholdsvis dag - aften og nattevagt. Fremmødet hentes fra arbejdsplanen i modultjenestetid.

Opdatering af sengepladser i KL - RRH Antallet af sengepladser skal opdateres i subitizers i Klinisk Logistik. Lige nu gør Sundheds-it det, så det bliver ikke opdateret i 
weekenden.

Holtersvar i EPJ Flytte rapporter fra Sentinel over i EPJ
Posteringsopgaver: Amgros Postere/kontere forskellige fakturaer i ØS.
Posteringsopgaver: Øjensygdomme Postere/kontere forskellige fakturaer i ØS.
Posteringsopgaver: Analyser Postere/kontere forskellige fakturaer i ØS.
Posteringsopgaver: Fødevarer Postere/kontere forskellige fakturaer i ØS.
Lokation og ejerskab i EuroSDS Tilføje lagerlokation samt ejerskab til stamdata i EuroSDS ifm nyt sterilkoncept på DNU
Billeder i EuroSDS Tilføj billeder fra specific mappe til EuroSDS.
Sengeallokering i EPJ Allokere antal senge på afsnit og afdelingsniveau i EPJ.
Opret skabe i ILM Opret skabe i ILM ifm. udflytning af afdelinger.
Ændring af afrundingsværdier og sikkerhedslager i ILM Tilføje afrundingsværdier og sikkerhedslager på vare i ILM
Nulstilling af prioritering - Stuegang Der ønskes en "automatisk" fjernelse af flere informationer i AnyWhere, efter en akut operation er færdig. I forbindelse med en 

akut operation, skal kllinikeren angive en akut hasteklassifikation og en prioritet. Disse værdier skal fjernes når operationen

Tilføj etikette til varer/bakker Når der skal sættes labels på de enkelte stamdata, så skal man ind i EuroSDS under det enkelte stamdata og tilføje den rigtige 
etikette.

Udtræk af pakkelister Processen går ud på, at lave udtræk af pakkelister for hver enkelt stamdata, og så samle alle disse udtræk i samme excel-ark.
Udarbejdelse af nødrapporter Udtræk af pakkelister for hver enkelt stamdata, og så samle alle disse udtræk i samme excel-ark - Processen er den samme 

som Udtræk af pakkelister, men med en ekstra kolonne som indeholder bakkens betegnelse.

Tilføj container eller vare ID Kan tilføje eller slette instrumenter i pakkelisten i EuroSDS.
Overfør diagnose koder på forudgående kontakter Rettelse af 150.000 LPR3-fejl i MidtEPJ. Tillægskode ("DZ061B Metastase status ikke afklaret") og cancerregistrering tilføjes til 

kontakter i MidtEPJ der mangler disse. 

Oprette skaffevarer Videreudvikling til 'Opret skabe'. Skaffevarer er en anden type der skal oprettes. Processen diferentiere ift. input-data og når 
robotten åbner selve skabet - her skal der skrives andet data ind.

TDC faktura Opdatere posteringstekst med aftagernummer
Kontering af leverandørfakturaer fra Coloplast, Wellspect, 
Dentsply og OneMed på Urinvejskirurgi.

Kontering af leverandørfakturaer fra Coloplast, Wellspect, Dentsply og OneMed på Urinvejskirurgi.

Inaktivere bilag i ØS Indsigt Inaktivering af bilag i ØS
Intrastat – Træk posteringsliste i ØS Indsigt Intrastat – Træk posteringsliste i ØS Indsigt
Installation af Cisco Proximity lokalt på maskine Processen åbner ServiceNow og går ind i første sag og trækker PC navnet ud. Derefter gåes der ind i SWC og PC navnet sættes 

ind og der installeres Cisco Systems Proximity v3
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Installation af Microsoft Office lokalt på maskine Processen åbner ServiceNow og går ind i første sag og trækker PC navnet ud. Derefter gåes der ind i SWC og PC navnet sættes 
ind og der installeres Microsoft Office Standard v3

Betaling af høreapparat - 2 høreapparater 2020 Processen betaler høreapparater 2 stk 2019 priser i ØS
Indsæt email på brugere i Silkeborg Data Processen indsætter email i Silkeborg Data, for at bedre kunne styre fravær mm
BC Catering Betaler regninger for køkkenet på HEH Processen betaler regninger i ØS for køkkenet på Horsens Sygehus
FiP Ikoner Tildeling af FIP-ikoner til brugere gennem brugeradmtools
Administrativ rettigheder Tildeling af administrative rettigheder til brugere gennem brugeradmtools efter godkendelse
Hent personaleliste fra Silkeborg Data Datawarehouse Der skal hentes personalelister fra silkeborg data, så proces #0001 kan knytte opgaverne i rapporten til specifikke afdelinger, 

som skrives i de sidste 2 kolonner i rapporten. Data hentes 1 gang hver måned.

Add global logs to assets Kopiering af globale log assets til alle folders i Orchestrator
Master Password Changer Processen skal anvendes første gang at en ny robot anvendes. Robotten vil logge ind med kendt password, herefter skifter den 

passwordet til et ubekendt password. Dette password skal opdateres i BSK og efterfølgende skal "RegionID" asset samt 
robottens pas

Kontering/attestering af fakturaer fra Kirstine Hardam på 
Mave-Tarm

Kontering/attestering af fakturaer fra Kirstine Hardam på Mave-Tarm

Kontering/attestering af fakturaer fra Fresenius Medical Care 
på Nyresygdomme

Kontering/attestering af fakturaer fra Fresenius Medical Care på Nyresygdomme

Kontering/attestering af fakturaer på CT-klinikken på Fas 
projekt

Kontering/attestering af fakturaer på CT-klinikken på Fas projekt

Oprettelse af brugere i Webreq Oprettelse af brugere i webreq
Borger Covid19 rekvisition Oprettelse af mikrobiologi rekvisition på borgere fra institutioner
Udbetaling af kørselsgodtgørelse til bloddonorer Udbetaling af kørselsgodtgørelse til bloddonorer
Afstemning af hensatte tjenestemandspensioner og arkivering 
i Dokumentarkivet i ØS

Afstemning af hensatte tjenestemandspensioner og arkivering i Dokumentarkivet i ØS

Udbetaling af el-tilskud til Ilt-patienter på Lungesygdomme (ØS 
Indlæsning)

Udbetaling af el-tilskud til Ilt-patienter på Lungesygdomme (ØS Indlæsning)

Kontering/attestering af udenlandske fakturaer fra Cochlear 
Deutschland på Øre-Næse-Hals

Kontering/attestering af udenlandske fakturaer fra Cochlear Deutschland på Øre-Næse-Hals

Kontering/attestering af fakturaer fra Bandagist-centret på 
Børn og Unge

Kontering/attestering af fakturaer fra Bandagist-centret på Børn og Unge

Sende rykkermails på ubehandlede bilag i ØS Sende rykkermails på ubehandlede bilag i ØS
Udtræk af data fra Bilagsoversigten i ØS Udtræk af data fra Bilagsoversigten i ØS
Udbetaling af kørselsgodtgørelse til forsøgspatienter (ØS 
Indlæsning)

Udbetaling af kørselsgodtgørelse til forsøgspatienter (ØS Indlæsning)

Opret ejere Oprettelse af ejere på data i EuroSDS
Pick Registration Registrerer pluk af vederlagsfri medicin i ApoVision
Klikafgifter Fakturabehandling i ØS
Cancerregistrering og metastasekoder på Urinvejskirurgi Sæt cancerregistering (AZCA4) på kontakter der mangler denne. Hvis kontakten har en A-cancerdiagnose og der mangler en 

metastasestatus, så sættes denne også på.

Cancerregistrering og metastasekoder på Plastik og 
Brystkirurgi

Sæt cancerregistering (AZCA4) på kontakter der mangler denne. Hvis kontakten har en A-cancerdiagnose og der mangler en 
metastasestatus, så sættes denne også på.

Efterregistrering af KCKD05B Udskift koden KCKD05 med KCKD05B på udvalgte resultater. Ligeledes tilføj ZZ3470, hvis denne mangler.
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Cancerregistrering og metastasekoder på MTK Sæt cancerregistering (AZCA4) på kontakter der mangler denne. Hvis kontakten har en A-cancerdiagnose og der mangler en 
metastasestatus, så sættes denne også på.

Cancerregistrering og metastasekoder på Kvindesygdomme Sæt cancerregistering (AZCA4) på kontakter der mangler denne. Hvis kontakten har en A-cancerdiagnose og der mangler en 
metastasestatus, så sættes denne også på.

Screenshot cleaner Sletter screenshots fra N-drevet
ServiceNow Dispatcher Henter Request Items fra specifikke services i ServiceNow mhb. på efterfølgende robotbehandling
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