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

Marts 2021
✓ Forbedringer i eksamensmodul
✓ Forbedringer af optagelsesmodul
✓ AMU-beviser til eksamensdatabasen
✓ CPR straksopdatering (medarbejdere og elever)
✓ Opslagsvindue til UMO (skoleperioder)
✓ Nyt menupunkt: Integrationer (dataudveksling)
✓ EASY-P synkronisering hentning af uddannelsesaftaler /Praktikpladsen
✓ Løsning af AUB fejl relateret hertil

✓ Forbedringer af APP: Elev kan se sit eget fravær
✓ Sikkerhedsopdatering (GDPR)
✓ Performanceoptimering
✓ Opstart af netværksgruppen

April 2021
•

Eksamensplanlægning – videreudvikling efter bruttolisten
✓ Planlægningshold til eksamen til fag på flere niveauer
✓ Arbejdsgruppemøde (maj)

✓ AMU Åbent værksted – yderligere forbedringer
✓ Forbedringer til optagelsesmodulet – herunder API
✓ Oversigt over navnebeskyttede elever og medarbejdere
✓ Tjekjob af gymnasiale beviser
✓ Forbedringer af APP: Periodevisning af elevfravær
✓ Nedsættelse af arbejdsgruppe med skolerepræsentanter i samarbejde med netværksgruppen
✓ Supplerende indberetninger
✓ Eksamensmodul (fortsættelse)

Maj 2021
✓ Analyse: AMU forbedring af holdoversigt

✓ Integration til karakterdatabasen (10. klasse)
✓ Hentning fra optagelse.dk til 10. klasse
✓ AMU multiplan
✓ Simulering af gymnasiale beviser (administration)

✓ Fornyelse af systemgodkendelse: ISAE 3402-type-II
✓ Tilføjelse af SPS markering på flere udskrifter
✓ Forbedringer af eksamensmodul (udgående censorat fra
lærerside)

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
✓ Møder i arbejdsgrupperne
✓ Fakturering
✓ Supplerende indberetning
✓ Arbejdstidsmodulet
✓ Eksamensmodul
✓ Optagemodulet

Tema: EDUP
✓ EDUP: Flytning af elever
✓ Testforløb (april)
✓ Release (maj)
✓ EDUP: Skolehjem
✓ Testforløb (maj/juni)
✓ Release (juni)
✓ EDUP: AMU udlån (indberetningsdata)
✓ Testforløb (april)
✓ Release (maj)

•

EDUP: Udlån og deling af elever
• Testforløb
• Release

EDUP siden sidst
✓ EDUP Skolehjem:
✓ Modtagerskolen kan selv oprette bidrag. Kan også bruges på bookinger, som ikke kommer fra EDUP
• Flere data med i udvekslingen
•

EDUP AMU-udlån:
• Mulighed for at gensende, så Lectio og Ludus skoler kan modtage data

•

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)

Juni 2021
•

Bevis:
• Nyt gymnasialt bevis for afsluttet fag i niveau
✓ Nyt merkantilt overbygningsbevis (SOF Bevis)

✓ AMU Flytning fra efteruddannelse.dk til voksenuddannelse.dk
•

AMU Forbedring af kursusoversigt

✓ 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

Juni 2021 fortsat
•

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

•

Hentning af ungeinformationer (ny service) fra Ungedatabasen
✓ Information hentes
• Visning af uddannelsespålæg
• Kommunekontaktperson
• Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

✓ Hvad er kommet omkring brugervenlighed!?
✓ - ”Trafiklys” i bevis modulet – om data er afleveret korrekt

August 2021
•

AMU
• Analyse af arveregler
• Analyse af holdoprettelse/fagplanlægning
• Enkeltfag til bevisdatabasen

•

Forbedret visning af elevdata
✓ Komprimeret visning af navn og adresse
✓ Genvej til opret elev

•

Analyse af GSK indberetning mv.

✓

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

•

AMU Generering af indkaldelsesbreve (‘Skolens sider’)

•

Eksamensmodulet:
✓ Optimeret af låsning af termin
• Masseflyt af prøvehold fra termin til termin
• Eksaminations sprog (elever til prøve)

•

Tjekjob til at fange elever der hverken er hold eller forløbsplaceret

✓

Tvunget password skifte på direkte login (GDPR)

•

Opstart af arbejdsgrupper
• Pædagogiske områder
• Forbedring af fuldtidsflow

August 2021 fortsat
✓ Straksopdatering af uddannelsesaftaler – EASY-P
•

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

•

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

•

Indberetning af prøveresultater fra optagelsesprøver og samtaleresultat til Ungedatabasen

•

Forbedret synkronisering efter overgangen til voksensuddannelse.dk (stor backlog hos STIL)

•

Analyse: Nye felter i forbindelse med synkronisering til voksenuddannelse.dk (afventer endelig tidsplan fra STIL)

✓ Elev kan se kontaktlærer under ”om mig”
✓ Afklaring af fejl og uoverensstemmelse af fraværsdata mellem Uddata+ og praktikpladsen.dk. (STIL og IST)
✓ Arbejdssgiverplan: Liste over en virksomheds elever i en given periode
•

Massehåndtering – forbedringer fra arbejdsgrupper
• Rateopdeling af faktura til elever
• Oprettelse af gebyrkartotek til fakturering

September 2021
•

Analyse af integrationsmuligheder med skemasystem (TimeMSystem/Untis)

•

Forbedring af ressourcemodulet

•

Elevernes valg af studieretning og valgfag

•

Forbedring af optagelsesmodul

•

Lokale afgangsårsager

•

Forbedringer ved flytning af AMU kurser

•

Forbedringer af fagplanlægninger af AMU kurser

•

Automatiseret End-2-End test

•

Opgradering af PostgreSQL database version

•

Eksamensmodulet:
• CSV træk på tværs af terminer
• Masseflyt af prøvehold mellem terminer
• Prøveudtræk (simulering) af fag til elever på FGU og EUD

•

Forbedring af AUB indberetning (forside)

•

Visning af AUB på elevniveau

•

Forbedringer af APP - Underviser kan registrere fravær på elever

Oktober 2021
•

Forbedring af opgavemodulet

•

Analyse Eget filarkiv i Cloud

•

Eksamensmodulet - forbedringer

•

Nye krav til UngeDB (KUI samarbejde)

•

EASY-P->praktikpladsen.dk

•

Elevstamdata, forbedringer, visning af kommunekontakt, uddannelsespålæg

•

IDV fakturagrundlag

•

Forbedring af skolehjem

•

Kvitteringsskrivelser / faktura for årselever med anden rekvirent end UVM

•

Generel fakturering - AMU Pristilbud

Oktober 2021 og senere
•

Åben Uddannelse - udeståender

•

Massehåndtering (fuldtidsflow arbejdsgruppe)

•

Brugervenlighed/genvejstaster (arbejdsgruppe)

•

UNI Login ændringer

•

Eksamensudtrækning for EUD/FGU

•

UMO:
•
•

Opslagsvinduer
Vis hvad der er ændret i UMO’en

•

Flytning af IP-UNG til ny integrationsplatformen (STIL)

•

Mulighed for skolens eget test- og præprodmiljø

•

Opstart af arbejdsgrupper
• Skolehjem

•

AMU
• Forbedring af holdoversigt
• Tilstededagsregistrering udenom skema

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: 15. september 2021, kl. 10:00 – 11:00

Tak for i dag

