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Flere skoler på UDDATA+
Der er nu yderligere to skoler, der er migreret til UDDATA+. Vi er glade for at kunne byde
velkommen ombord til TEC (Technical Education Copenhagen) og Tietgen, sidstnævnte med
gymnasiedelen. Dermed er der nu 61 AMU-, erhvervs- og gymnasieskoler og 20 FGU-institutioner,
der benytter UDDATA +til elevadministration.

Kursusnyt
Vi har udbudt rigtig mange webinarer og kurser på vores hjemmeside hjemmeside. Vi forsøger at
udbyde kurser, der tilgodeser så mange som muligt. Rammer vi ikke jeres behov, er I meget
velkomne til at sende et kursusønske til uddata@ist.com.

Vi redigerer løbende vores kursuskatalog, i takt med at jeres behov viser sig og i overensstemmelse
med de gældende Corona-restriktioner. I finder links til tilmelding i beskrivelsen af det enkelte
kursus og nederst i afsnittet: Generelt om kurserne.
Husk også, at I har mulighed for at rekvirere kurser og konsulentbistand online eller som besøg på
jeres skole. Se mere om vilkår og priser her eller på side 30-32 i kursuskataloget.
Vi vil opfordre jer til at huske både lærere og elevadministration på at tilmelde sig vores nyhedsmail
om kurserne. Tilmelding sker her. På den måde får I allesammen direkte besked om nye
kursusudbud, så I får så meget som muligt ud af de funktioner, der er indbygget i UDDATA+.

Generelt om indberetninger
Mange af jer spørger, hvad I skal gøre for at gennemføre de krævede indberetninger til STIL og STUK.
I har fra EASY-A været vant til, at mange indberetninger kun blev gennemført, hvis I hjalp dem hele
vejen igennem.
I UDDATA+ er de lovpligtige indberetninger som hovedregel indbygget. Nogle indberetninger
gennemføres automatisk, fx indberetning til EASY-P (alle elevoplysninger inkl. skoleforløb),
Praktikpladsen (fraværsoplysninger), US2000 (SU) og Datavarehuset (fx prøveresultater for
optagelsesprøverne på EUD). Er der problemer med indberetningerne, vil skolen blive kontaktet, så
problemet kan afhjælpes.
Andre indberetninger er ikke 100 % automatiske, fx CØSA- og XPRS-indberetninger samt
indberetninger til netprøver, hvor I skal gøre noget aktivt.
Indberetningen af beviser sker i forbindelse med, at beviset genereres. I løbet af foråret vil UDDATA+
også indberette EUD beviser til Eksamensdatabasen. Pt. arbejder vi med indberetning af 9. og 10.
klasses karakterer til Karakterdatabasen.
Indberetning til Ungedatabasen af prøveresultater for optagelsesprøverne er endnu ikke fuldt
indbygget i UDDATA+.

Nye funktioner
Der kommer til stadighed nye og forbedrede funktioner i UDDATA+. Siden nytår har vi blandt andet
udviklet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elever kan nu optages på en lukket uddannelsesversion
Skolehjem har fået grafisk visning af værelsesoversigt, og I kan håndtere booking af flere
senge i samme arbejdsgang
Arbejdstid: oversigter over ferie- og fri-anmodninger samt forbedring af sygeoversigt
Mulighed for ændring af medarbejderes tilknytning til primær-afdeling
Oprettelse af brugergruppe på skolen, så medarbejdere, der skal være elever på fx et AMUkursus på egen skole, stadig kan logge sig på som medarbejdere
Ny model for knytning af elev og aftaler fra EASY-P
Flere nye Z-udskrifter og mere dokumentation – se beskrivelser her.
AMU:
o Justeringer i fagplanlægning
o Flytning af kursusdage med tilmeldte kursister
o Ændring af ikoner, så farveblinde brugere hjælpes bedre

o
o
o
o

Flere muligheder for indstillinger på den enkelte skole, fx for antal måneder, der
vises i kursusoversigten
Opdatering af tilstededags-fanen med visning af vellykket synkronisering til
efteruddannelse.dk
Flere fejlrettelser på virksomhedsoplysninger
Fejlrettelse af fraværsregistrering på Åbent Værksted

Om nyhedsbrevet
De månedlige nyhedsbreve fra UDDATA+ har til formål at holde dig orienteret om, hvad vi arbejder
med i UDDATA+.
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig på vores hjemmeside
info.uddataplus.dk/tilmeld-nyhedsbrev-og-rss-feed, eller fordi du er implementeringsansvarlig for
UDDATA+ på en skole.
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du afmelde det ved at klikke på linket nederst i
denne mail.

