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Redigeret 15. september

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

Juni 2021
✓ Bevis:
✓

Nyt merkantilt overbygningsbevis (SOF Bevis)

✓ AMU Flytning fra efteruddannelse.dk til voksenuddannelse.dk
✓ AMU Forbedringer af Åben Værksted (tilmelding)
✓ Supplerende analyse: Elevernes valg af studieretning og valgfag
•

Forbedret visning af elevdata
✓

Uddannelsesvælgeren på elevstamdata

✓ Massehåndtering - Holdbaseret fakturering
✓ Supplerende indberetninger: forbedringer fra arbejdsgrupper
✓ Differencevisning af supplerende indberetning

•

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

✓ Fornyelse af systemgodkendelse: ISAE 3000-type-I (GDPR)
✓ AUB automatisk opdeling i 10 ugers perioder, samt fejlrettelser

✓ Hvad er kommet omkring brugervenlighed!?
✓

- ”Trafiklys” i bevis modulet – om data er afleveret korrekt

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 af låsning af termin
Masseflyt af prøvehold fra termin til termin
Eksaminations sprog (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
•

Ændring til 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 FGU og EUD

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 (afventer de sidste afklaringer fra STIL
f.eks. konverteringen af de nye felter Samtykke, Bosiddende og Erklæring)

•

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

•

AMU Forbedring af synkronisering af tilstededage (udskudt til efter overgangen til voksenuddannelse)

•

AMU kurser - forbedringer af fagplanlægning - tabelview

✓ AMU Generering af indkaldelsesbreve (‘Skolens sider’)
✓ AMU Opkrævning af kursist ved flere holdplaceringer, åbent værksted
•

Analyse af integrationsmuligheder med skemasystem (TimeMSystem/Untis)

•

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

•

Oprettelse af lokale afgangsårsager i kartoteksvindue

•

Arbejdstidsmodul:
•

•

Integration til eksamensdatabasen EUD
•

•

Udvidelse af rettigheder
I gang med uddannelsesbevis

Tabel og kartoteksvindue til fag på højere niveau (Elev Til Prøve, bevistjek mm.)

Oktober 2021
•

Opgradering af PostgreSQL database version

•

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

•

Analyse Eget filarkiv i Cloud

•

Eksamensmodulet – forbedringer

•

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

•

Flytning af IP-UNG til ny integrationsplatformen (deadline december)

•

Hentning af ungeinformationer (ny service) fra Ungedatabasen
• Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

•

Forbedringer af fagplanlægninger af AMU kurser
• Forbedring af flytning af dage i fagplanlægning

•

Start på overgang fra IP-Ung til Integrationsplatform
✓ Opdateringer fra UMO
• Hentning af karakter til netprøver
• Hentning af GYM henvisningstilskud

•

Opstart af arbejdsgrupper
• Skolehjem

November 2021
•

Forbedring af opgavemodulet – input fra arbejdsgruppen

•

Integration til eksamensdatabasen EUD
• Skolebeviser

•

Visning af AUB på elevniveau

•

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)

•

Kvitteringsskrivelser / faktura for årselever med anden rekvirent end UVM

•

Massehåndtering – forbedringer fra arbejdsgrupper
•
•

Rateopdeling af faktura til elever
Oprettelse af gebyrkartotek til fakturering

December 2021 og senere
•

Nye krav til UngeDB (KUI samarbejde)

•

EASY-P->praktikpladsen.dk

•

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

•

Forbedring af AUB indberetning (forside)

•

Generel fakturering - AMU Pristilbud

•

Mulighed for skolens eget test- og præprodmiljø

•

Prøveudtrækning for EUD/FGU

•

UMO:
•
•

•

Opslagsvinduer
Vis hvad der er ændret i UMO’en

UniLogin ændringer (afventer STIL)

Kursuskatalog
Se på IST.dk

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

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: 14. oktober 2021, kl. 10:00 – 11:00

Tak for i dag

