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Dagsorden

✓ Indledning

✓ Gennemgang af roadmap

✓ Spørgsmål via chat og svar herpå

✓ Afslutning



August 2021
✓ Analyse: Lokale afgangsårsager/udslusningskoder

✓ Tvunget password skifte på direkte login (GDPR)

✓ Forbedret visning af elevdata

✓ Komprimeret visning af navn og adresse

✓ Genvej til opret elev

✓ Forbedret forløbsplans forside

✓ Flere data: forløbsplacering / KUI vejleder / afdelinger

✓ Historiske planer bliver grå og dato vises

✓ Lange forløbssamtaler kan foldes ud/ind

✓ Gem filtre

✓ EGU Bonus Portal

✓ Status på praktikaftaler på kalendervisning

✓ Fjernelse af praktikaftaler med status annulleret i kalenderen

✓ Eksamensmodulet:

✓ Optimeret af låsning af termin

✓ Masseflyt af prøvehold fra termin til termin

✓ Z-8307 udskrift til at fange elever der hverken er hold eller 
forløbsplaceret

• Arbejdsgrupper:

✓ Pædagogiske områder (sep)

✓ Forbedring af fuldtidsflow



September 2021
✓ Automatiseret End-2-End test

• Lokale afgangsårsager/udslusningskoder

✓ Forbedring af ressourcemodulet

✓ Visning af langefilnavne

✓ Omdøbning af mapper

• Analyse: markering af ej skoleydelse for efterværnselever

✓ Analyse af ledelsesinformation

✓ EGU Bonus Portal

✓ Oprettelse af flere aktivitetstyper

✓ Mulighed for oprettelse af flere aktivitetstyper

✓ Målbeskrivelser på planelementer, visning i forløbsplanen og medtages på print

✓ Optimering af visning af aktivitetstyper med ikoner til gavn for eleverne

✓ Kalenderstyring, nemmere valg af måned/år



September 2021 fortsat
• Forbedring af arbejdsflow på baggrund af input fra arbejdsgrupper

• Generel fakturering – (bogindkøb, arbejdstøj etc.)

• Oprettelse af lokale afgangsårsager i kartoteksvindue

• Eksamensmodulet: 

✓ CSV træk på tværs af terminer

✓ Masseflyt af prøvehold mellem terminer

• Prøveudtræk (simulering) af fag til elever på EUD (inddragelse af arbejdsgruppe)

✓ Analyse af integrationsmuligheder med skemasystem (TimeMSystem/Untis)



Oktober 2021
✓ Samtalemodul: Nyeste besked i fokus

✓ EGU Bonus Portal:

✓ EGU plan kan ses som elev

✓ Statusvisning på praktikaftaler i planlægningsvindue

• Praktikaftale

• Markering af ej skoleydelse for efterværnselever

• Nye krav til UngeDB (KUI samarbejde)

• Eksamensmodulet: 

✓ Låsning af extratid på elever på prøvehold

• Elevstamdata, forbedringer, visning af kommunekontakt, uddannelsespålæg

• IDV fakturagrundlag

✓ Forløbsplaner:

✓ Find elev ved at søge på fødselsdag

✓ Forbedringer af APP - Underviser kan registrere fravær på elever

• Kvitteringsskrivelser / faktura for årselever med anden rekvirent end UVM

• Massehåndtering (fuldtidsflow arbejdsgruppe)

• Brugervenlighed/genvejstaster (arbejdsgruppe)

• Flytning af IP-UNG til ny integrationsplatformen (STIL)



November 2021
• Analyse Eget filarkiv i Cloud

• EGU bonusportal skal også indeholde CØSA og skoleydelse 
(afventer svar fra STUK, FGU Danmark har rettet en 
henvendelse til STUK)

• Forbedring af opgavemodulet – input fra arbejdsgruppen

• Opgradering af PostgreSQL database version

• Markering af off. eller privat arbejdsgiver (EGU BonusPortal)

• Forløbsplaner:

• Arbejde med ”faglig status”

• Elevens tid på FGU



December og senere
• UMO:

• Opslagsvinduer

• Vis hvad der er ændret i UMO’en

• UNI Login ændringer

• Afklaring vedr. årselevpulje og kommunale forlængelser (mangler afklaring fra STUK)

• Forløbsplaner:

• Skabeloner til erhvervstræning

• Dokumentation af erhvervstræning og kombinationsforløb

• Tidslinje for en elevsforløb



Kursuskatalog

Se på IST.dk

https://www.ist.com/dk/kurser/?business_area=uddata



info.uddataplus.dk holder flyttedag
I dag kl. 12.00 flytter denne side til www.ist.dk

Samtidig får UDDATA+ nyt navn, nemlig IST Studie+, og et nyt logo: 

Du vil kunne finde alle de relevante informationer om IST Studie+ på ist.dk, som du hidtil har kunnet finde på 

info.uddataplus.dk.

For at I forsat kan modtage seneste opdateringer direkte i jeres indbakke, har vi valgt at opretholde den hidtidige model 

med særskilt abonnement via RSS feed. Se link nedenfor, hvis I har nye medarbejdere, der skal på listen.  

For at lette overgangen for dig, har vi samlet relevante links til den nye hjemmeside her: 

• Nyheder

• Seneste opdateringer                         

• Tilmeld RSS feed til seneste opdateringer

• Vejledninger og supportmuligheder

• Driftsinformation

• API

• Kurser

• Bestil bevispapir

• Information om IST Studie+ 

• Z-bloggen

http://www.ist.dk/
https://www.ist.com/dk/nyheder/?role=ung-voksen
https://info.uddataplus.dk/
https://info.uddataplus.dk/tilmeld-nyhedsbrev-og-rss-feed/
https://www.ist.com/dk/support-ung-voksen/
https://www.ist.com/dk/drift/
https://www.ist.com/dk/studieplus-api/
https://www.ist.com/dk/kurser/?%20role=ung-voksen
https://www.ist.com/dk/bestil-bevispapir/
https://www.ist.com/dk/z-blog/


Hjemmeside

Nye logoer:



Kundecenter - firmaadgang
• Vigtigt at have mere end én kontakt tilknyttet Jeres hoved kundecenter

• WHY: 

• Vigtig information kommer denne vej

• Opdatering af medarbejderkontaktsinformation til IST i forhold til supportsager

• Skift til firmaadgang i kundecenter (bedre support, GDPR, overblik over egen skoles supportsager)

• Send mail til ida.list@ist.com

• Fornavn & efternavn / mail adresse (på de nøglepersoner IST skal oprette til firmaadgang i kundecenter)

mailto:ida.list@ist.com


Links til nyheder

Ny hjemmeside www.ist.com/dk

Find dagens roadmap: https://info.uddataplus.dk/nyhedsbreve/

Nyeste omkring Z-udskrifter: https://info.uddataplus.dk/nyzblog/

Næste roadmap webinar: 12. november 2021, kl. 10:00 – 11:00

Tak for i dag

https://info.uddataplus.dk/nyhedsbreve/
https://info.uddataplus.dk/nyzblog/

