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BEFOLKNINGSDATASYSTEMETS E-FOLKDIREKT ÄNDRAS TILL BDS-FÖRFRÅGNINGAR

Befolkningsregistercentralen har förnyat webbtillämpningen för direktförfrågningar i befolkningsdatasystemet. Samtidigt ändras också namnet på förfrågningstjänsten från eFolkDirekt (eVäestösuora) till BDSförfrågning (VTJkysely).
Den nya BDSförfrågningstjänsten tas i bruk den 20 augusti 2007. Befolkningsregistercentralen flyttar över nuvarande användare av eFolkDirekt till BDSförfrågning
utan någon särskild ansökan. Därmed kan de anställda i församlingar och centralregister som för närvarande har användarrätt till eFolkDirekt gå in på BDSförfrågningstjänsten med de nuvarande användarnamnen och lösenorden. Man når
den nya BDS-tjänsten på samma sätt som den gamla eFolkDirekt, dvs. via Kyrknätets intranät.
På Kyrknätets intranät lägger vi den 17 augusti ut blanketter som hör till BDSförfrågningstjänsten (tre blanketter) och tillstånd för användning av Befolkningsregistercentralens nya förfrågningstillämpning. Varje församling och centralregister
som för närvarande använder eFolkDirekt ska fylla i och skicka in blanketterna
Tilaus- ja sitoumuslomake och Käyttöoikeushakemus hallintapalveluihin till Befolkningsregistercentralen senast den 31 augusti. I de församlingar som hör till ett
centralregister sköts BDSförfrågningstjänsterna av centralregistret och inte av de
enskilda församlingarna.
Blanketten för faktureringsuppgifter (Laskutustiedot) ska skickas in endast om
uppgifterna har ändrats.
Principerna för BDSförfrågningen är i stort sett de samma som för eFolkDirekt. En
betydande förändring har dock gjorts i fråga om systemets administrationstjänster. Varje centralregister och församling (inte församlingar som hör till ett centralregister) ska ha minst en ansvarig användare för administrationstjänsterna. Denna
användare ansvarar för att skapa användarrättigheter till andra anställda. Uppgifter om den ansvariga användaren meddelas till Befolkningsregistercentralen på
blanketten Käyttöoikeushakemus hallintapalveluihin.
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Utöver de nämnda blanketterna och tillståndet lägger vi den 17 augusti ut annan
information och anvisningar som berör BDSförfrågan på Kyrknätets intranät. Varje användare ska noggrant studera det förnyade tillståndet och villkoren.
Mera information om BDSförfrågningstjänsten ges vid behov av datasystemchef
Inkeri Kranttila, tfn (09) 1802 412, och förvaltningschef Mikko Tähkänen, tfn (09)
1802 223, e-post fornamn.efternamn@evl.fi.
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