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13.1

13. OIS
OIS bruges til at opdatere ejer-adresser fra OIS (Offentlig Informations Server). Det er
vigtigt at kontaktoplysningerne er opdateret i Rambøll FAS før der sendes
opkrævninger eller andet ud til forbrugerne.
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13.1 Synkroniser med LIFA OIS
Generelt
Synkroniser med LIFA OIS kan teste om ejer- og evt. administrator-adressen er
korrekt i FAS i forhold til data fra en database fra LIFA med OIS data. Der medtages
oplysninger fra Hovedejer og Navn fra eventuel Ligestillingsejer samt eventuel
administrator.
LIFA OIS er en blandt flere leverandører af ejer- og administrator-oplysninger fra OIS.
Procedure

•

Vælg OIS – Synkroniser med LIFA OIS

Skærmbillede ovenfor fremkommer for hver af de forbrugere i Rambøll FAS, som ikke
står på samme måde i LIFA OIS.
For at se forslag fra LIFA OIS vælges knappen Vis for hver forbruger-adresse i
skærmbilledet. Der vælges Afslut for at vende tilbage til hovedskærmbilledet i Rambøll
FAS.
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Når der vælges Vis fremkommer der forskellige muligheder for at rette.

Øverst i skærmbilledet kan ses de nuværende stamoplysninger i Rambøll FAS. I midten
kan ses de forslag Rambøll FAS foreslår markeret med rød-baggrund.
Forneden ses de oplysninger der er i LIFA OIS.
Knapperne har følgende funktion:
•
•
•
•
•

Anvend denne forbruger. Gemmer de foreslåede oplysninger på forbrugeradressen
Anvend denne administrator. Gemmer de foreslåede oplysninger på
administrator-adressen
Anvend denne ejer. Gemmer de foreslåede oplysninger på ejer-adressen.
Ignorer denne version af data fra ESR. Dette forslag vil ikke blive vist igen
Godkend ændringer og ignorer øvrige forskelle. Godkender de ændringer, der
er valgt foroven og ignorerer de andre muligheder for valg, der er muligt.
Herefter fjernes denne mulighed for ændring for denne forbruger i denne version
fra LIFA OIS
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•

•
•

•
•

13.4

Udfør ejerskifte. Hvis navn(e) fra ESR er forskellig fra Rambøll FAS er der
tale om et ejerskifte. Udfør ejerskifte hæver sidste ciffer i forbrugernummer
med et et-tal og feltet PBS Aftalenr sættes blank, og dermed udmelder en
eventuel tilmelding til betalingsservice.
Gem difference under henvendelse er automatisk valgt, fordi det er praktisk at
gemme oplysning om de ændringer, der har været gennem tiden under
Forbrugere – Henvendelser
OK godkender det som det er i Rambøll FAS og viser herefter ikke mulighed
for at ændre for den leverance-id fra LIFA OIS. Den bliver dog stadig vist på
listen, hvis der er forskelle mellem det der står i Rambøll FAS og det der står i
LIFA OIS.
Fortryd fortryder alle de ændringer, der er valgt.
Afslut returnerer tilbage til forrige skærmbillede, som viser alle de forbrugere,
som kan ændres med stamdata fra LIFA OIS

