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Redigeret 3. februar

Agenda
1.

Indledning

2.

Gennemgang af roadmap

3.

Spørgsmål via ”ræk hånden op” / chat og svar løbende

4.

Afslutning

November 2021
✓

Analyse Eget filarkiv i Cloud

✓

Forbedring af lærer/elev rettede moduler – input fra arbejdsgruppen
✓

Muligt at genere pdf-filer fra undervisningsplan

✓

Z-udskrift med elevstid: Z8504

•

EGU bonusportal skal også indeholde CØSA og skoleydelse (afventer svar fra STUK, FGU Danmark har rettet en henvendelse
til STUK)

✓

✓

Nyt tjek på individniveau for åbne EGU Planer

✓

Visning af kontaktoplysninger af arbejdsgiver på EGU Plans forsiden

•

Praktikaftale på EGU

Forbedringer af brugeroplevelsen:
✓

Genvej fra elevplacering til elevstamsdata

✓

Ny kolonne med antal aktive elevers dags dato

✓

Sigende fejlbeskeder ved overlap af stamhold

✓

Bedre default værdier

✓

Kopier alle slags elevtyper

✓

CSV træk fra aktivitetsplacering forbedres

November 2021 forsat
✓

Forløbsplaner:
✓

Ny Matrix til håndtering af faglig status (udgivelse Januar)

✓

STIL åbner for indberetning af FGU beviser til
Eksamensdatabasen i november

✓

Arbejdsgruppe supplerende indberetning
✓ Noter på checkjob

✓ Forskelsfil supplerende indberetning (fuldtid)
✓

Eksamensmodul:
✓

Pager og søgefunktion i terminsoversigt

✓

Prioritetstræk indarbejdes i terminsoprettelse (XPRS)

✓

Nyt tjek på prøveplansindberetning (Fag og niveau på
kæder)

✓

Administrative skal kunne trække karakterliste uden fuldt
CPR nummer

December 2021
✓

Overgang fra IP-Ung til Integrationsplatform (deadline december)
✓

Datavarehus (AMU, EUD, FGU, GYM)

✓

Eksamensdatabasen (AMU)

✓

Eksamensdatabasen (EUD)

✓

Eksamensdatabasen (FGU)

✓

Eksamensdatabasen (GYM)

✓

Karakterdatabasen

✓

Praktikpladsen.dk fravær

✓

Ungedatabasen, ungdomsuddannelser

✓

Ungedatabasen, FGU udslusning

✓

XPRS (alle service) (kræver ny tilslutningsgodkendelse)

✓

CØSA (kræver ny tilslutningsgodkendelse)

✓

Voksenuddannelse.dk

✓

Praktikpladsen.dk (skoleforløb, svendeprøvehold)

✓

EASY-P praktikforhold hent uddannelsesaftaler

✓

EDUP

Hvem modtager mail vedr. tilslutningsgodkendelse
Obs. der kan være flere ansvarlige

December 2021 fortsat
✓

UMO:
✓ Fag tilknyttet uddannelser
✓ Skoleperiode information for uddannelser

•

Lokale afgangsårsager rapportering
•

Z-udskrift

✓

Afklaring vedr. årselevpulje og kommunale forlængelser (mangler afklaring fra STUK)

✓

Opgradering af integration til Unilogin

✓

Notifikation fra samtalemodulet via sms og mail vil ikke omfatte indhold (GDPR)

Januar 2022
✓

Analyse af login i forbindelses af nye krav fra myndighederne (NSIS og delvis nedlæggelse af Unilogin for
ungdomsuddannelser)

✓

Analyse: Opgradering af Database (PostgreSQL)

•

Ny service vedr. ungedatabasen (afventer STIL)

✓

Nye krav til UngeDB (KUI samarbejde) (afventer klar udmelding fra STIL)

✓

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

•

Tilretning af nye centrale afgangsårsager (25. nov. Skriv fra STUK til skolerne)

•

Arbejdstid: Forbedret rettighedsstyring (afdelingsrettigheder)
✓ Model og det første område er udviklet
✓ Sygemelding til SLS integration
• Øvrige områder

•
•

Forbedring af lærer/elev rettede moduler – input fra arbejdsgruppen
•
Opdatering af lærerplaner på undervisningsplan
Massehåndtering – forbedringer fra arbejdsgrupper
•
Oprettelse af gebyrkartotek til fakturering

Februar 2022
•

Kvitteringsskrivelser / faktura for årselever med anden rekvirent end UVM

•

Vedhæftede filer flyttes væk fra Google Storage (GDPR - Schrems II)

•

Slet af forløbsplan på elever der alligevel ikke påbegynder FGU

•

Testkørsel af flyt af EGUplan mellem Studie+ skoler

•

Optimering af karakterlister eksamensmodulet

•

Optimering af visning af eksamener på elevsiden

•

Teknisk afklaring Loginmulighed via skolens eget NSIS

•

API opdateringer (Beta version):
• Ny optagelse
• Skolehjem forskel på antal gæster
• Elevendpoint start og slut på udd.aftaler

•

UMO:
• Analyse Opslagsvinduer

Februar 2022 fortsat
•

Ny håndtering af elever med uddannelsespålæg
• Ny service til Ungedatabasen
• Nyt vindue

✓

Gruppering af Z-udskrifter (rettighedsstyring) (vejledning ud 7. feb.)

•

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

•

Mulighed for regnskab for elevfordybelsestid
Eksamensmodulet:
• Optimering af visning af eksamener på elevsiden
• Optimering af karakterlister i eksamensmodulet
• Internt servicetjek
• Z-udskrift over lærerkompetencer (XPRS, censor og undervisningskompetencer)

Marts 2022
•

Slet historisk data (GDPR)

•

Lokale afgangsårsager rapportering Endpoint i API

•

API opdateringer (Beta version):
• Skoleforløb Nye søgeparametre
• Skoleforløb Flere div. felter

• Skoleforløb Skoledagskalender og TMK
•

Ungedatabasen:
• Nyt vindue til UDB. hændelser
• Mulighed for annullering af hændelser fra brugerflade

•

Forbedring af optagelsesmodulet (arbejdsgruppe)

•

Forløbsplaner:
•

Elevens tid på FGU

April 2022 og senere
•

Vis hvad der er ændret i UMO'en

•

Besked til alle pr. det samme som aktivitetskalender (på en afdeling)

•

Integration med skemasystem (TimeMSystem)

•

Oprydning i systempasswords (config filer mm)

•

Samarbejde med BI leverandør: Ledelses modul

•

Forløbsplaner:
• Skabeloner til erhvervstræning
• Dokumentation af erhvervstræning og kombinationsforløb
• Tidslinje for elevens forløb

Kursuskatalog

✓ Webinar omkring udslusning
✓ Eksamensplanlægnings workshop
✓ Workshop omkring CØSA indberetning
https://www.ist.com/dk/kurser/?business_area=FGU

Links til nyheder
Ny hjemmeside www.ist.dk
Find dagens roadmap: https://www.ist.com/dk/studieplus-roadmap/
Nyeste omkring Z-udskrifter: https://www.ist.com/dk/z-blog/

Driftsstatus: https://studieplus.statushub.io/

Tak for i dag
På gensyn 10. Marts
13:00 – 14:00

