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Dagsorden
✓ Indledning
✓ Gennemgang af roadmap
✓ Spørgsmål via chat og svar herpå
✓ Afslutning

Januar 2021
•

Forbedringer af APP. Elev kan se sit eget fravær

•

Kontroller før indberetning af data til Danmarks Statistik

✓ IMS integreret (afventer IM-Soft’s opdatering af IMS arkiv)
✓ 10 skoler på løsningen, arbejder med resten

✓ NEM-konto integration (arbejdet pågår hos Agidon)

✓ Åben elevnote – notifikation linker til den aktuelle note
✓ Rettighed til vis elevstamdata
✓ Arbejdstid – oversigter over ferie/fravær og sygeoversigt
✓ Forbedringer i eksamensmodul

✓ Søgning på tværs af afdelinger
✓ Driftsstabilitet & sikkerhed
✓ Arbejdsgrupper:
✓ Forløbsplan
✓ EGU

✓ Support og fejlrettelser
✓ Z-udskrifter

Februar 2021
•

Prøveudtræk af fag til elever

•

Rapporter ud fra skabeloner

✓

Forløbsplan - Faglig status:
✓

Læsetest og matematiktest

✓

Ordblindetest

✓

FSA status (FolkeSkolens Afgangsprøve)

•

Analyse: Integration til data fra KUI sagsbehandlingssystem

✓

Udslusningstaxameter: Totalvisning af elever som udløser/udløser ikke udslusning

•

Analyse: Optagelse.dk

✓

Forløbsplan: Navn på særlig samtalefane

•

Åben uddannelse: CØSA indberetning (afventer revisorens godkendelse)

•

Oprettelse af flere aktivitetstyper (EGU BonusPortal)

•

Markering af off. eller privat arbejdsgiver (EGU BonusPortal)

✓

Forbedringer i eksamensmodul

•

Forbedringer af APP - Underviser kan registrere fravær på elever

•

Forbedring af brugergrænsefladen - fx. af workflow (fx fra AGU til PGU)

✓

Driftsstabilitet & sikkerhed

✓

Support og fejlrettelser

✓

Z-udskrifter

Eksamensmodul

Beskrivelse
kladdeindberetning elever til prøve
afgiv karakterer og slet af pauser
fejl indberetninger i lærerfriholdelser
kan ikke oprette skema
CSV forkert visning lokaler

ej muligt at slette pauser
muligt at se start og sluttidspunkt pr dag når eksamen over flere dage

✓ Løst

valg af lokale pr. dag
frigivne eksamener
mulighed for selv at oprette kæder og tilknytte prøvehold
fejl i en lærers liste over prøvehold specifikt på lærer
fejl i dato gem ved manuel oprettelse af prøvehold
fejl i print fra prøvehold
nye felter i censoroprettelse

rettelse udgående censur og frigivne eksaminer
fejl med eksaminatorvisning
kontrolskema på karakterliste afviger fra valgt resultatform på
prøvehold
udvidelse af prøveholdoversigt med elever og tider
medtag censorskole i prøveholdsliste med eksaminator og censor
fejl i sletning af udgående censur
ændring i CSV-fil

Beskrivelse
tilføjelse til oprettelse af kæder
Censorindberetning - indberetningen ser ud til ikke at differentiere mellem terminerne

Eksamensmodul

Bruttoliste
til prioritering

det skal være muligt at sætte sprog på individuelle prøver
ønske til eksamensmodul
print af karakterlister fra "om mig - frigivne eksaminer" fejler igen
censorkompetencer forskellige rettelser/tilføjelser
skift af censurfag på SOP-hold (fler-fagligeprøver mundtlig)
XML-fil fra Prøveplan skal omdannes til CSV fil
det skal være muligt at oprette flere terminer til samme net-prøvetermin
Eksamensplan uden cpr.nr og ikke en CSV fil
ønske om "pedel-CSV"
prøveudtræk på EUD del
ny censorliste
ønske om forskellige offentliggørelsesdatoer for medarbejdere og elever
ønske om at lærer selv kan taste karakterer
ønske om markering af individuel ændring på prøvehold
Prøvehold med skriftlig forberedelse forud for den mundtlig prøve

Arbejdsgruppe genindkaldes

det skal være muligt at lave flere friholdelser på en gang
det skal være muligt at være flere planlæggere på ad gangen i eksamensmodulet
det skal være muligt at samle SOP, EP og EOP på fælles prøvehold i forhold til planlægning
Udgående censur skal fremgå i eksamensplan og under "om mig"
kontrolfunktion af prøvehold
brug af pilefunktion eller tabulator skal være muligt under tildeling af karakterer
det skal være muligt at låse en pause fast
om mig elevside
filtrering på terminer og udskrift pr tværs af terminer
XPRS terminer skal kun kunne tilgås, hvis man har rettighed
totalliste på lærer
tilsynsvagter fremgår ikke på nogle udskrifter

Marts 2021
•

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)

•

Forbedringer i eksamensmodul

•

Generel fakturering - herunder IDV fakturagrundlag (arbejdsgruppe nedsættes)

•

Forbedringer på forløbsplan

•

Nedsættelse af arbejdsgruppe med skole repræsentanter – Tema: Z-udskrifter

•

Nedsættelse af arbejdsgruppe med skole repræsentanter – Tema: FGU Administrativ ledelsesrapportering

•

Driftsstabilitet & sikkerhed

•

Support og fejlrettelser

•

Z-udskrifter

Fokus: EDUP
•

EDUP: Flytning af elever
•
Testforløb (marts)
•
Release (april)

•

EDUP: Skolehjem
•
Testforløb (marts)
•
Release (april)

•

EDUP: AMU udlån (indberetningsdata)
•
Testforløb (marts)
•
Release (april)

•

EDUP: Udlån og deling af elever
•
Testforløb (april)
•
Release (maj)

April 2021
•

Eksamensplanlægning – videreudvikling efter bruttolisten

•

Forbedringer på forløbsplan (prioritering med arbejdsgruppen)

•

Nedsættelse af arbejdsgruppe med skole repræsentanter - Tema revisormateriale

•

Nedsættelse af arbejdsgruppe med skole repræsentanter - Tema beviser, bl.a. kombinationsforløb

•

Driftsstabilitet & sikkerhed

•

Support og fejlrettelser

•

Z-udskrifter

Maj 2021 og senere
•

Forbedring af elevstamdatavindue

•

Forbedringer af APP - Underviser kan
registrere fravær på elever

•

Integration til eksamensdatabasen

•

Indberetning og tælleperioder

•

Fornyelse/forbedring af Skema

•

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

•

Forbedring af ressourcemodulet

•

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

•

Forbedring af opgavemodulet

Maj 2021 og senere
•

Mulighed for skolens eget test- og præprodmiljø

•

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

•

UNI Login

•

EGU bonusportal skal også indeholde CØSA og skoleydelse

•

Massehåndtering (ændringer af mange på en gang)

•

Fraværs-sms til elever og værger: Automatisk afsendelse af sms, når elever ikke er mødt og der ikke er
indmeldt sygdom eller anden årsag

•

Driftsstabilitet & sikkerhed

•

Support og fejlrettelser

•

Z-udskrifter

Kundecenter
•

Giv sagen en beskrivende overskrift med denne struktur AMU- [aktivitetsnavn]-[overordnet
beskrivelse] ”Eksempel: AMU – 457830101 – problem med tilstededage”

•

Lav en tydelig beskrivelse i teksten Skriv hvad problemet er, hvornår i din arbejdsproces det
opstår, hvad du har af andre oplysninger f.eks. fra Efteruddannelse.dk, EASY eller andet Illustrer
med klip fra din skærm

•

Giv din sag en prioritet Du skal læse prioriteringsmulighederne som følger
•
•

•

Mindre/Normal/Betydende/Alvorlig/Kritisk
Også mulighed for indmelding af ønsker

Hold øje med din sag i kundecenteret

• Se også gerne ”den gode supportsag” (se næste slide)

Den gode supportsag
Tak for din indmelding af supportsagen. Vi vil gerne hjælpe dig så godt og så hurtigt som muligt. Vi er dog helt
afhængige af, at du beskriver din udfordring, præcist og fyldestgørende. Hvis ikke, tager supporten længere tid for både
dig og de andre skoler.
•
•
•
•
•
•

Lav en tydelig og sigende overskrift vedr. problemet (IKKE navnet på din skole)
Giv din sag en prioritering
Hvilket modul (menupunkt) arbejder du i? - hvis du fx arbejder i elevstamdata, så skriv endelig det med i sagen
Beskriv din handling, som har udløst problemstillingen: hvilken opgave er du ved at løse, hvilket hold /hvilken elev drejer det sig
om, hvad har du klikket på, hvornår opstår problemet. Vedhæft klip fra UDDATA+, gerne flere

Hvis fejlen også opstår andre steder end det aktuelle sted, så skriv det
Supportsager vedr. beviser: anfør altid hvilket U-modul, der forsøges bestilt, samt hvilket jobnummer.

Se vejledningen ’Den gode supportsag’: https://istdk.infocaption.com/1583.guide
Hold øje med din sag i kundecentret. Du skal logge ind i kundecenteret for at svare på sagen og ikke svare på den mail, du mo dtager.

Kursuskatalog
Se på IST.dk

https://www.ist.com/dk/kurser-fgu

Dagsorden

✓ Indledning
✓ Gennemgang af roadmap
✓ Spørgsmål via chat og svar herpå
✓ Afslutning

Links til nyheder
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: 16. april 2021, kl. 11:00 – 12:00

Tak for i dag

