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Dagsorden

✓ Indledning

✓ Gennemgang af roadmap

✓ Spørgsmål via chat og svar herpå

✓ Afslutning



✓ Total slet af aktiviteter minus praktikaftaler (EGU BonusPortal)

• Mulighed for gentagelse ved oprettelse af aktiviteter minus praktik (EGU BonusPortal)

✓ Visning af arbejdsgiver kontaktoplysning på EGU-forside (EGU BonusPortal)

✓ Visning af EGU-planens aktiviteter i forløbsplaner med tilhørende printfunktion (EGU 
BonusPortal)

✓ CPR straksopdatering (medarbejdere og elever)

✓ Opslagsvindue til UMO (skoleperioder)

✓ Nyt menupunkt: Integrationer (dataudveksling)

✓ Automatisk opdatering af skattekort (Agidon)

✓ Forbedringer af APP: Elev kan se sit eget fravær

✓ Opstart af netværksgruppen

✓ Sikkerhedsopdatering (GDPR)

✓ Performanceoptimering 

Marts 2021



April 2021
✓ Eksamensplanlægning – videreudvikling efter bruttolisten

✓ Planlægningshold til eksamen til fag på flere niveauer

✓ Arbejdsgruppemøde (maj)

✓ Forbedringer på forløbsplan (prioritering med arbejdsgruppen)

✓ IMS integreret

✓ 33 skoler på løsningen 

✓ Heraf 9 FGU skoler

✓ Oversigt over navnebeskyttede elever og medarbejdere

✓ Forbedringer af APP: Periodevisning af elevfravær

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

✓ Nedsættelse af arbejdsgruppe med skolerepræsentanter i samarbejde med netværksgruppen

✓ Supplerende indberetninger

✓ Eksamensmodul (fortsættelse)



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

• Forbedringer af EGU Bonusportal

✓ Opdateret svartider

✓ Spærring for overlappende praktikaftaler (STUK)

• Integration til eksamensdatabasen

✓ Analyse: lokale afgangsårsager/udslusningskoder

✓ Fornyelse af systemgodkendelse: ISAE 3402-type-II

✓ Tilføjelse af SPS markering på flere udskrifter

• Forbedringer af eksamensmodul

✓ Udgående censorat fra lærerside

✓ Tilføjelse for CSV-fil udgående censorat

✓ Kontrol af aktive perioder på lærer/tilsynsvagter/lokaler i forhold til terminsperiode

✓ Slet af skema fra Termin

✓ Pre-booking af udgående censorat inden prøveholdsplanlægning

Maj 2021



Maj 2021 fortsat
• Arbejdstidsmodul:

✓ Automatisk tilskrivning af ferie

✓ Fraværsoversigt: kollegaer oversigt (egen afdeling)

✓ Administrativt billede: se puljer/på tværs af 
skole/afdelinger

• Udvidelse af rettigheder

• Lønsedler, timelønnede medarbejdere 

✓ Tietgenskolen – Idriftsættelse af EUD og AMU

✓ EDUP: Flytning af elever

✓ Møder i arbejdsgrupperne

✓ Fakturering

✓ Supplerende indberetning

✓ Arbejdstidsmodulet

✓ Eksamensmodul

✓ Optagemodulet



Juni 2021
• Massehåndtering – forbedringer fra arbejdsgrupper

✓ Holdbaseret fakturering

• Analyse: markering af ej skoleydelse for efterværnselever

• Dokument generering (fx velkomstbrev, EGU praktikaftaler mm.)

• Analyse af udslusning (hele processen)

✓ Supplerende indberetninger: forbedringer fra arbejdsgrupper

✓ Differencevisning af supplerende indberetning

✓ Optimering af hentning af udslusning

• Oprettelse af flere aktivitetstyper (EGU BonusPortal)

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

• Integration til eksamensdatabasen EUD og FGU (Grænsefladebeskrivelsen ankom fra STIL - Juli)

✓ Fornyelse af systemgodkendelse: ISAE 3000-type-I (GDPR)

✓ Bevis: Bagside til kompetencebeviser

✓ Udskrift (Z-8504): Forventet sluttidspunkt på elever mv.

✓ Udskrift (Z-8505): Styring af kommunale forlængelser

• Forbedret visning af elevdata

✓ Uddannelsesvælgeren på elevstamdata



August 2021
✓ Analyse: Lokale afgangsårsager/udslusningskoder

• Markering af ej skoleydelse for efterværnselever

✓ 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

✓ Gem filtre

• Optimering af EGU Portal

• Eksamensmodulet:

✓ Optimeret af låsning af termin

• Masseflyt af prøvehold fra termin til termin

• Forbedring af arbejdsflow på baggrund af input fra arbejdsgrupper

• Tjekjob til at fange elever der hverken er hold eller forløbsplaceret 

• Arbejdsgrupper:

• Pædagogiske områder

• Forbedring af fuldtidsflow



September 2021

• Automatiseret End-2-End test

• Lokale afgangsårsager/udslusningskoder

• Forbedring af ressourcemodulet

• Opgradering af PostgreSQL database version

• Generel fakturering – (bogindkøb, arbejdstøj etc.)

• Eksamensmodulet: 

• CSV træk på tværs af terminer

• Masseflyt af prøvehold mellem terminer

• Prøveudtræk (simulering) af fag til elever på FGU og EUD

• Forbedringer af APP - Underviser kan registrere fravær på elever

• Analyse af integrationsmuligheder med skemasystem (TimeMSystem/Untis)

• Mulighed for skolens eget test- og præprodmiljø



Oktober 2021 og senere
• Forbedring af opgavemodulet

• Analyse Eget filarkiv i Cloud

• Nye krav til UngeDB (KUI samarbejde)

• Elevstamdata, forbedringer, visning af kommunekontakt, 
uddannelsespålæg

• IDV fakturagrundlag

• Kvitteringsskrivelser / faktura for årselever med anden 
rekvirent end UVM

• UMO: 

• Opslagsvinduer

• Vis hvad der er ændret i UMO’en

• Massehåndtering (fuldtidsflow arbejdsgruppe)

• Brugervenlighed/genvejstaster (arbejdsgruppe)

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

• UNI Login ændringer



Kursuskatalog

Se på IST.dk

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



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

Se nyheder for UDDATA + : https://info.uddataplus.dk/

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

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

Næste roadmap webinar: 17. september 2021, kl. 10:00 – 11:00

Tak for i dag

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

