
Konvertering til POB G6



Dette er mig

Allan Eriksen

Infrastruktur koordinator

POB administrator



Fakta om Vordingborg Kommune

Omfatter Sydsjælland, Møn, og 
mere end 10 småøer

Vi er 45.699 borgere
(pr. 2. juli 2012)

Arealmæssigt udgør 
Vordingborg Kommune 621,15 
kvadratkilometer

Vi har Danmarks længste
kystlinje på 385 kilometer

Vi har 17 kommunale 
lystbådehavne



Vores kommune rummer meget…



OGSÅ POB G6



Hvorfor

• Self service
• Web portal
• Automatisering

• Men først konvertering



Indhold
• Få svar på spørgsmål som: 
• Hvor meget tid er der brugt? 
• Er det nemt? 
• Giver en konvertering noget til IT? 
• Forberedelse
• Første konvertering
• Opsætning - tilpasning
• Test
• Konverteringen
• Go live
• Tidsforbrug



Forberedelse

• Ny Data model
• Test konvertering
• Rapport

• Problemer - Data der skal rettes



Første konvertering

• Installation
• Konvertering af alt fra POB 21
• Opsætning så der kan testes

• Test brugere til mail modtagelse
• Sikre at produktionen fortsat kan 

køre



Tilpasning
• Følgende er tilpasset i POB G6

• Næste alle triggere er lavet igen
• Templates er tilpasset
• Alle Change aktivitetsplaner er lavet 

igen
• Bruger rettigheder er tilpasset
• Alle dataloads er opsat igen



Opsætning

• Opsætning
• Skærmbilleder tilpasset – POB G6 

gør det nemmere
• Lister tilpasset
• Rapporter tilpasset – bruger SQL 

server report



Test

Test
Test
Test

Og Test igen



Konverteringen

• Lukket kl 16:00 
• Var i luften kl 20:00
• Kun sags data (Case, CMDB, 

Change og aktiviteter) 
konverteret

• Intet fra EM konverteret anden 
gang

• Bemærk dog at aktivitetsplaner 
bliver taget med, hvis der ikke 
gøres noget ☺



Go live

• Support team på to mand til service 
desk og supporten

• Efter 3 timer lukkes ekstra support 
ned

• Bruger feedback:
• Nyt udsendende
• Man skal tilpasse sig til det
• Nye muligheder:

• Memo feltet
• Mere Windows look a like



Tidsforbrug

• Konvertering 1: 13 december 
2013 – 2 dage

• Opsætning – tilpasninger: 2 
uger

• Test: 1 uge
• Konvertering 2: 27 februar 

2013
• Afsæt tid til opsætning og test.



Hvad har det givet

• En platform vi kan komme 
videre fra

• Kendte standarder

• Vi går videre med:
• Self service
• POB web portal
• Automatisering



?


