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Indhold 

 Ændringer 

 Centrale begreber 

 Generelt 

 Arbejdsgange 

 Ændring af CPR-numre 

Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor 

uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. 

Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en hurtig indføring i de 

begreber, der omhandler emnet. Generelt er en generel introduktion til 

emnet, og er især vigtig at læse første gang, man beskæftiger sig med 

området. Arbejdsgange beskriver, hvordan man konkret skal betjene sy-

stemet, og kan bruges som et opslagsværk. 

Ændringer 
Her kan ændringerne fra sidste version beskrives.  

Centrale begreber 
Centralt be-

greb 

Forklaring eller beskrivelse 

Fra CPR-nr. Bruges om det CPR-nr. der skal ændres. 

Til CPR-nr. Bruges om det CPR-nr. der skal ændres til. 

Fra Person Bruges om den person, der har Fra CPR-nr. 

Til Person Bruges om den person, der har Til CPR-nr. 

Generelt 
Denne (administrative) vejledning vedrører ændring af CPR-nr. på personer 

hvor det CPR-nr. man ønsker at ændre til i forvejen finde i systemet dvs. der 

er tale om ’sammensmeltning’ af to personer til én person. 
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Vejledningen er rettet mod personer, der i forvejen er fortrolige med admini-

stration af elever, herunder personer der oprettes med fiktive CPR-numre, og 

som har brug for en oversigt over og vejledning om, hvorledes de fiktive 

CPR-numre ændres til rigtige CPR-numre. Det betyder i denne sammen-

hæng, at oplysningerne fra 2 forskellige personer skal samles i én person ved 

hjælp af et batchjob. 

Vejledningen behandler ikke oprettelse af personer (med (fiktive) CPR-

numre). Der henvises til den administrative vejledning om indmeldelse af 

elever 

 

Bemærk at der ikke længere er modulus-11 kontrol af CPR-numre. 

Arbejdsgange 
I de følgende beskrives følgende emner: 

 Ændring af CPR-numre 

Anvendelse 

Begrænsninger 

Bestilling 

Ændring af CPR-numre 
I forbindelse med ændring af et CPR-nummer kan der være to forskellige 

situationer: 

Det CPR-nummer man ønsker at ændre til eksisterer i forvejen i systemet 

Det CPR-nummer man ønsker at ændre til eksisterer ikke i forvejen i sy-

stemet. 

Hvis der er behov for at ændre et CPR-nummer til et andet som ikke ek-

sisterer i forvejen gør du det  lettest på vinduet A582 Person hvor du 

simpelthen overskriver det gamle CPR-nummer med det nye (det kom-

mer undervejs en advarsel om at du er ved at ændre CPR-nummeret) 

Hvis CPR-nummeret findes i forvejen må du i stedet anvende batchjob-

bet B755 Omdøb og sammenflet CPR-nr. I de følgende afsnit er dette be-

skrevet nærmere 

Anvendelse 

Opgaven går på at samle oplysningerne fra de to forskellige personer på 

én person. Det kan systemet gør for dig ved anvendelse af batchjobbet 

B755 Omdøb og sammenflet CPR-numre. 

Batchjobbet samler alle oplysninger på det 'nye' CPR-nr. (Til CPR-nr.) 

og slutter af med at slette personen med det 'gamle' CPR-nr. (Fra CPR-

nr.) 

Formateret: Skrifttype: Ikke Kursiv
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En række ændringer i de bagvedliggende tabeller med tilhørende nye og 

ændrede forretningsregler skal sikre, at data stadig er valide efter sam-

mensmeltningen. Omsat til ’dansk’ betyder det at man ikke ved at ’smel-

te’ to elever sammen kan komme til at gøre noget som man ellers ikke 

kan i systemet fx oprette to tidsmæssigt overlappende placeringer på sko-

leforløb eller hold. 

Ud over dette er der nogle begrænsninger som er beskrevet nedenfor. 

Begrænsninger 

Det er en meget kompleks sag at ændre CPR-nr. i EASY-A, især i de til-

fælde, hvor personer har knyttet flere fuldtidselever til sig. Det har derfor 

været nødvendigt at begrænse anvendelsen af dette batchjob.  

For at et CPR-nr. kan omdøbes skal følgende betingelser således være op-

fyldt: 

1. Der må ikke være knyttet en fuldtidselev til personen med det 

'gamle' CPR-nr. (dvs. Fra Person med Fra CPR-nr.).  

2. Der må ikke være knyttet en Elevplan-elev til begge personer.  

3. Der må ikke være knyttet en elev, som har været udlånt, flyttet, 

delt eller booket på eksternt skolehjem, til personen med det 

'gamle' CPR-nr. (dvs. Fra Person med Fra CPR-nr.).  

4. Der må ikke være knyttet en elev med en central uddannelsesafta-

le til personen med det 'gamle' CPR-nr. (dvs. Fra Person med Fra 

CPR-nr.).  

5. Ingen af de to personer må være markeret som døde. 

6. Der må ikke være opkrævninger til eleven på begge de to perso-

ner (men godt være opkrævninger til fx arbejdsgiveren på begge 

elever) 

Bestilling 

Batchjobbet B755 Omdøb og sammenflet CPR-numre bestilles via A104 

Jobbestilling. 
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Med hensyn til en nærmere gennemgang af den øverste del af vinduet 

henvises til hjælpesystemet. 

Neden for gennemgås kort de afgrænsninger, der skal udfyldes i den ne-

derste del af vinduet. For en nærmere gennemgang af denne del henvises 

i øvrigt til hjælpesystemet.  

Fra CPR-nr  

I denne afgrænsning angiver du CPR-nr. for den person, som oplys-

ninger skal flyttes væk fra (Fra Person). Der må ikke anvendes joker-

tegn.  

 

Til CPR-nr  

I denne afgrænsning angiver du CPR-nr. for den person, som oplys-

ninger skal flyttes hen til (Til Person). Der må ikke anvendes joker-

tegn.  

 

Gem ændringer  

I denne afgrænsning angiver du, om ændring af CPR-nr. skal gem-

mes.  

Hvis du angiver N, vil loggen vise hvilke ændringer, der vil blive fo-

retaget, samt eventuelle problemer. Ændringerne vil ikke blive gemt.  
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Hvis du angiver J, vil loggen vise hvilke ændringer, der vil blive fore-

taget, samt eventuelle problemer, og vil ændringerne blive gemt, hvis 

det er muligt.  

Default er J. 


