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Dagsorden

✓ Indledning

✓ Gennemgang af roadmap

✓ Spørgsmål via chat og svar løbende

✓ Afslutning



August 2021
• AMU 

✓ Analyse af holdoprettelse/fagplanlægning

• Enkeltfag til bevisdatabasen

✓ Forbedret visning af elevdata

✓ Komprimeret visning af navn og adresse

✓ Genvej til opret elev

✓ Skemaprint (følg med her: https://info.uddataplus.dk/nyzblog/)

✓ Eksamensmodulet:

✓ Optimeret låsning af termin

✓ Masseflyt af prøvehold fra termin til termin

✓ Eksaminationssprog (elever til prøve)

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

✓ Tvunget password skifte på direkte login (GDPR)

✓ Opstart af arbejdsgrupper

✓ Lærer/elev områder (1. arbejdsgruppemøde d. 27. september)

✓ Forbedring af fuldtidsflow



August 2021 fortsat
✓ Straksopdatering af uddannelsesaftaler – EASY-P

• AMU:

✓ Analyse: Nye felter i forbindelse med synkronisering (V4) til voksenuddannelse.dk

• Fejlrettelser af synkroniseringsfejl efter overgangen til voksenuddannelse i samarbejde med STIL

✓ Indberetning af prøveresultater fra optagelsesprøver og samtaleresultat til Ungedatabasen

✓ Elev kan se kontaktlærer under ”om mig”

✓ AMU Forbedring af kursusoversigt

✓ Afklaring af fejl og uoverensstemmelse af fraværsdata mellem UDDATA+ og praktikpladsen.dk. (STIL og IST)

✓ Elevstamdata – Arbejdsgiverplan: Liste over en virksomheds elever i en given periode

✓ EDUP elevflyt:

✓ Muligt at flytte elev med afgangsdato

✓ Ved modtagelse af elev oprettes fagstatus automatisk med status O (O som Obligatorisk og ikke tallet 0)



September 2021
✓ Indberetninger til datavarehus (jf. mail til skoler)

✓ Forbedret visning af elevdata

✓ Uddannelsesvælgeren på elevstamdata

✓ Automatiseret End-2-End test – fase 1

✓ Forbedring af ressourcemodulet

✓ Visning af langefilnavne

✓ Omdøbning af mapper

• Forbedring af optagelsesmodul

• Performance optimeringer

• Etablere grundlag for ret i data fra optagelse.dk

✓ Elevtypefeltet vises nu på skrankeansøgning

✓ Hentning af ungeinformationer (ny service) fra Ungedatabasen

✓ Information hentes

✓ Visning af uddannelsespålæg

✓ Kommunekontaktperson

• Eksamensmodulet: 

✓ CSV træk på tværs af terminer

✓ Masseflyt af prøvehold mellem terminer

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



September 2021 forsat
✓ AMU Udvikling: Nye felter i forbindelse med synkroniseringen (V4) til voksenuddannelse.dk

• AMU Implementering: Nye felter i forbindelse med synkronisering til voksenuddannelse.dk (Sidste afklaringer fra STIL f.eks. 
konverteringen af de nye felter Samtykke, Bosiddende og Erklæring fik vi 13. oktober) 

• AMU Fortsat fejlrettelser af synkroniseringsfejl efter overgangen til voksenuddannelse i samarbejde med STIL

• AMU Forbedring af synkronisering af tilstededage (udskudt til efter V4)

✓ AMU kurser - forbedringer af fagplanlægning - tabelview

✓ AMU Generering af indkaldelsesbreve (‘Skolens sider’)

✓ AMU Opkrævning af kursist ved flere holdplaceringer, åbent værksted

✓ Analyse af ledelsesinformation

• Analyse af integrationsmuligheder med eksterne skemasystemer f.eks. TimeMSystem/Untis

• Elevernes valg af studieretning og valgfag (gennemgang af løsningsdesign med skoler)

• Oprettelse af lokale afgangsårsager i kartoteksvindue

• Arbejdstidsmodul:

• Udvidelse af rettigheder

• Integration til eksamensdatabasen EUD

• I gang med uddannelsesbevis

✓ Tabel og kartoteksvindue til fag på højere niveau (Elev til prøve, bevistjek mm.)



Oktober 2021
✓ Samtalemodul: Nyeste besked i fokus

✓ Karakterlister tager højde for ny tabel: ”fag på højere niveau” i forbindelse med GST og STA

✓ Kopier eksisterende aktivitet med fag til ny aktivitet

• AMU: Analyse: Skemaproblemer tilføjes problemfanen på kursusoversigt (udskudt til efter voksenuddannelse)

• Eksamensmodulet – forbedringer

• Prøveplansindberetning i læsbart format

• Elever til prøvetræk tager højde for ny tabel: ”fag på højere niveau”

• Generelle forbedringer til eksamensplanlægning

• Lokale afgangsårsager rapportering

• Analyse af GSK indberetning mv. 

• Åben uddannelse, forbedring:

✓ Fagplanlægning

• Beregning af korrekte takster

• Oprettelse af varighedsuafhængigebidrag

• AMU: Analyse - tidsreg. udenom skema

• AMU Analyse af arveregler



Oktober 2021 forsat
✓ Forbedringer af APP - Underviser kan registrere fravær på elever

✓ Vindue til administrering af eksterne skolehjemselever (EDUP)

✓ Fraværsudskrifter for enkeltelever (Z600 og Z601)

• Stabilisering af Skolehjem

• Arbejdsgruppe supplerende indberetning

• Noter på checkjob

• Start på overgang fra IP-Ung til Integrationsplatform (deadline december)

✓ Opdateringer fra UMO

✓ Hentning af karakter fra netprøver

✓ Hentning af GYM henvisningstilskud

• Afventer de næste integrationer

• Hentning af ungeinformationer (ny service) fra Ungedatabasen

✓ Integration er lavet

• Visning af Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

• Forbedringer af fagplanlægninger af AMU kurser

• Forbedring af flytning af dage i fagplanlægning



November 2021
• Forbedring af lærer/elev rettede moduler – input fra arbejdsgruppen

• Integration til eksamensdatabasen EUD

• Skolebeviser

• Visning af AUB på elevniveau

• Analyse eget filarkiv i Cloud

• Prøveudtrækning for EUD

• Opgradering af PostgreSQL

• Forbedring af holdoversigt må gerne skifte navn til forbedring af holdplacering - fanen standard

• Bevis:

• Nyt gymnasialt bevis for afsluttet fag i niveau

• Massehåndtering (fuldtidsflow arbejdsgruppe)

• Massehåndtering – forbedringer fra arbejdsgrupper

• Rateopdeling af faktura til elever

• Oprettelse af gebyrkartotek til fakturering



December 2021
• Nye krav til UngeDB (KUI samarbejde)

• Integration EASY-P ændres til praktikpladsen.dk (afklaring med STIL)

• Hentning af gamle AMU beviser (luk af EASY-A)

• Generel fakturering - AMU Pristilbud

• AMU Holdplacering

• Egne beviser ud af EASY (afventer møde med STIL?)

• UMO: 

• Opslagsvinduer

• Vis hvad der er ændret i UMO’en



Januar 2022 og senere
• Kvitteringsskrivelser / faktura for årselever med anden rekvirent end UVM

• Forbedring af AUB indberetning (forside)

• UniLogin ændringer (afventer STIL)

• Praktikpladsen.dk



Kursuskatalog

Se på IST.dk

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



info.uddataplus.dk holder flyttedag
Fredag den 15. oktober 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:



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: 11. november 2021, kl. 13:30 – 14:30

Tak for i dag

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

