Roadmap

FORSYNING|FOF
FORSYNING|FOF vil igen i 2018/2019 have fokus på udvikling af en
række efterspurgte moduler. Flere af dem afspejler især øget
brugerkomfort, men der er også moduler afledt af omverdens krav.
Der er taget udgangspunkt i både vores kunders ønsker, egne
erfaringer og idéer, samt den nye lovgivning.
Med det kommende års udvikling i Forsyning|FOF vil både
forsyningerne og deres forbrugere få glæde og gavn af DFF-EDBs
indsats.

Q3 |2018
Arkivering af bilag til ”rene” finansposteringer samt til fri faktura
Vi vil introducere muligheden for at kunne tilføje bilag til almindelige finansposteringer i vort
finansmodul. Dette ønsker vi også at kunne gøre til fri faktura, hvor bilagene typisk vil være
understøttende dokumentation til fakturaerne.

Q4 |2018
Afregning af udlejet varmeinstallation
Dette modul giver forsyningen mulighed for at afregne varmeinstallationer, der er lagret
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som komponenter i Forsyning|FOF. Endvidere bringer det mulighed for at relatere lejere
med ejere, således ejere kan afregnes for lejeres komponenter. Sidst bringer det
mulighed for at administrere lagerkomponenter og mulighed for at håndtere
servicebesøg på komponenter.

Afsendelse af dokumenter til e-Boks med ”posthus”

Grundet længere forsendelsestider med det almindelige postvæsen samt et ønske om
digital kommunikation har forsyningerne brug for en alternativ løsning til afsendelse af
dokumenter til e-Boks. Med dette modul lever vi op til både forsyningernes og
forbrugernes ønsker. Vi har valgt en model, hvor vi sender til e-Boks via CPR/CVR-numre,
da det er den bedste løsning for og samtidig giver det os flere muligheder på sigt (udbetaling til Nemkonto, digital signering mv.)

Støtteværktøjer til tekstbehandlingssystemet
Vi ønsker tilpasninger af tekstbehandleren i Forsyning|FOF for at give forsyningerne bedre
komfort og overblik i deres håndtering af breve og formularer. Tilpasningerne omhandler primært
muligheden for gruppering af formularer/breve samt oprydning/sletning af eksisterende
formularer/breve.

Q1 |2019
Hjælp til tilknytning af afdelinger og/eller projekter samt af kreditorer til
finanskonti
I takt med den stigende brug af dimensionsregnskab i Forsyning|FOF, så har vi behov for
brugerkomfort og fejlminimering i brugernes daglige bogføring - også på afdelinger og/eller
projekter. Dette vil vi tilbyde ved at lære Forsyning|FOF at foreslå ”godkendte”/mest anvendte
afdelinger og/eller projekter på de enkelte finanskonti.
Desuden tilbydes forsyningerne en funktion, hvor de kan tilknytte finanskonti til de enkelte
kreditorer.

Hjemtrækning fra Nemhandel via tidsstyret job
Vi ønsker at spare forsyningerne for en daglig arbejdsgang ved at få Forsyning|FOF til automatisk
at hjemtrække fakturaer til fordeling fra Nemhandel. Dette skal ske igennem et tidsstyret job.

Visse mapper i EDH skal kunne markeres som beboeruafhængige
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Dette modul åbner op for at enkelte EDH-mapper kan udstilles på ejendomsniveau og ikke på
beboerniveau. Forsyninger kan dermed selv definere, hvordan dokumenterne i EDH-mapperne
skal være tilgængelige.

Historik på budgetteret forbrug inkl. udstilling på E|Forsyning

For at kunne se kurver mv. for budgetteret forbrug i tidligere perioder på E|Forsyning, så vil vi
lagre historiske data for forbrugernes budgetterede forbrug i Forsyning|FOF.

Introduktion af EU-købsmoms og -salgsmoms
I lighed med, at vi sidste år byggede muligheden for håndtering af omvendt betalingspligt på
moms ind i Forsyning|FOF, så ønsker vi nu også, at vi kan tilbyde forsyningerne en momskode, der
kan håndtere EU-købsmoms og -salgsmoms.

Q2 |2019
Regulering af fjernvarmesektoren
Vi afventer ny lovgivning/bekendtgørelser, som stiller krav til forsyningerne i Danmark. DFF|EDB
vil igennem dette initiativ være med til at få forsyningerne sikkert igennem. Det forventes, at vi
bl.a. kan hjælpe i forbindelse med nye indberetninger direkte fra Forsyning|FOF.

Motivationstarif i kroner
I dag håndteres motivationstariffer med en procentsats i prislisten. For at lave større
gennemsigtig for brugere og slutkunder, så vil vi med dette modul tilbyde forsyningerne at kunne
angive en pris i kroner/ører på prislisten i Forsyning|FOF. Herved bliver opgørelserne også mere
gennemsigtige for slutkunderne.
Det giver samtidig en mere præcis beregning.

Dette roadmap er vores plan for udviklingen, og indholdet er udarbejdet I samarbejde med
brugere, brugergrupper, bestyrelse og medarbejdere. Vi tager forbehold for ændringer.
Dette roadmap er opdateret pr. den 10.05.2018.

