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Februar 2022
✓

Ny håndtering af elever med uddannelsespålæg
✓ Ny service til Ungedatabasen
✓ Nyt vindue
✓ Uddannelsespålæg og afsendelse af skolens kontaktperson: vejledning https://istdk.infocaption.com/2391.guide

✓

Analyse af NSIS compliance: MitID eller skoles eget AD

✓

AMU: Flere holdplaceringer på indberetningsprincip plan og split

✓

Gruppering af Z-udskrifter (rettighedsstyring)

✓

Forbedring af lærer/elev rettede moduler – input fra arbejdsgruppen

✓

✓

Fejlretning af redigering af fremtidige opgaver

✓

Ressourcer nu muligt at tilknytte rum/depot

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
✓

Z-Udskrift:

✓ Elevfravær på dagen
✓ Overblik over udbudte AMU mål afgrænset på en FKB (udbudspligt)
✓ Lokale fraværsårsager medtages på Z8312 / Z8311 / Z8500
✓ Uddannelsespålæg medtages på Z8312
✓

API release Skoleforløb (Beta version)
✓ Nye søgeparametre // Flere div. Felter // Skoledagskalender og TMK // Tælleperioder med
som ny liste

•

AMU:
✓ Synkronisering af udbud og tilmeldinger knapper flyttet
✓ Kursusplacering: Flytning fra fanen standard til holdplacering
•

✓

Forbedringer af fagplanlægninger af AMU kurser (i test)

Slet historisk data (GDPR) - deadline 1. April - Kartoteksvindue som skolerne selv kan konfigurere:
✓ Hvor længe forskellige grupper af data skal opbevares, inden der laves automatisk sletning.
✓ Sætte alderskriterier for manuel sletning

✓ Sætte alderskriterier for, hvornår stoppede personer skal anonymiseres
✓ Webinar

Marts 2022 fortsat
✓

Optagelsesmodul: Ny service fra STIL (vedligeholdelse af begge services frem til okt. 2022)

✓

Optagelsesmodul: (STIL udskød opstart til 22. Marts)
✓ Oversigtsvindue
✓ Ansøgning

✓

Forbedring af optagelsesmodulet: (gammel snitflade)
✓ Ansøgningsdato // Mouse over: "Sidst opdateret i optagelse.dk” // Status (Ubehandlet, Under behandling osv.)
✓ Fremgå om vedkommende kommer fra 9. eller 10. klasse // Fødselsdagen for cpr nummeret og løbenummeret for cpr nummeret
med i CSV træk

✓

UMO: Analyse Opslagsvinduer: AMU analyse

✓

Analyse VUC: Workshop med skoler

✓

Lærer/elev:
✓ Flere ejere af ressourcemappe
✓ Opgaver tager højde for fritaget elever

✓ Link opgavebeskrivelse åbner i ny fane
✓ Opdatering af lærerplaner på undervisningsplan
✓ Regnskab for elevfordybelsestid

April 2022
✓

Lærer/elev:
✓ Opgaver i undervisningsforløb kan ses fra skema
✓ slette samtaler og tråde og trække svar tilbage i samtalemodulet
✓ Fag vises med fagnummer i opgaveoversigten

✓ Filtrering på fag vises i alfabetisk orden
✓ Bedre scrollfunktioner og visning på ”lille” skærm
✓ Og andre gode ting - se nyhedsbrev: LINK
✓

Optagelsesmodul:
✓ Udbygning af eksisterende modul: Data bliver vist hurtigere (tæt på)

✓

Samtale modulet: Slette egne samtaler

✓

Indberetning af fravær for gymnasieelever til DWH

✓

UMO: Analyse Opslagsvinduer

✓

AUB splitning af SQL (forberedelse af nyt AUB indberetningsvindue)

✓

API release:
✓ Optagelsesdata
✓ Elev endpoint værge CPR
✓ Elev_id i fravær og instskema
✓ Skoledata i skoledagskalender endpoint
✓ Fejl i aktivitets endpoint

Maj 2022
•

Lærer/elev:
✓ Rediger opgave nu inkluderet scrollbar

✓ Sorteringsmuligheder på afleveringstidspunkt
•

Automatisk luk af opgave

•

Notifikation på frigivelsestidspunkt på opgave

•

Opdatering af de resterende lærerplaner

•

Visning af fejl ved manglede plagiattjek

•

Lektienote medtages i PDF fra undervisningsplan

•

Analyse: Mulighed for at ændre fag efter oprettelse af opgave

•

Bevis: Nyt gymnasialt bevis for afsluttet fag i niveau

•

Flere automatikker ved afgangsmelding (elevtype og kontaktlærere)

•

Ændret søgning ved aktiviteter

•

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

•

Arbejdstid: Forbedret rettighedsstyring (afdelingsrettigheder)
•

Statistik vindue

•

Analyse: Lærepladsen.dk og hentning af uddannelsesaftaler

•

Arbejdstid: Forbedret rettighedsstyring (afdelingsrettigheder)
•

Øvrige områder

Maj 2022 fortsat
•

XPRS prioritetstræk og ”elever til prøve” – småjusteringer på baggrund af sommertermin 2022

•

Optagelsesmodul:
•

Masseredigering af elevtype og afdeling

•

Analyse: Elevdatabasen

•

Ungedatabasen:
•

Indberetning af praktiksted med P-numre

•

Analyse: Redesign af undervisningsplaner

•

API release:
•

Opdtid på kontaktoplysninger

•

Samme som 205

•

Undersøgelse af afvigelse

•

Nye felter lærerstyret undervisning

•

Flexadmin oplysninger

•

Analyse og afklaring: GSK/SOF/GIF - indberetning

•

Analyse af udgivelsestidspunkt

Juni 2022
✓

UMO opslagsvinduer til AMU

✓

UMO opslagsvinduer til EUD/GYM

•

AMU:

•

Generel fakturering - AMU Pristilbud

•

Arv fra fagplanlægning til fagplacering (dialog med STIL)

•

Forbedring af flytning af dage i fagplanlægning

•

Åben uddannelse, forbedring: Oprettelse af varighedsuafhængige bidrag

•

Analyse: Registrer tilstededage direkte i AMU modulet - uden skema

Lærer/elev:

•

•

Nye prioriteringer fra arbejdsgruppen

•

Analyse af hvilke AD løsninger, som skolerne bruger

•

Integration til eksamensdatabasen EUD
•

Uddannelsesbevis

•

Skolebeviser

•

Forbedring af AUB indberetning (vindue)

•

Ungedatabasen:
•

Nyt vindue til UDB hændelser

•

Mulighed for annullering af hændelser fra brugerflade

•

Lærepladsen.dk og hentning af uddannelsesaftaler

•

Fakturering
•

Flere fakturaer til samme elev

•

Oprettelse af gebyrkartotek til fakturering

August 2022 og senere
•

Kvitteringsskrivelser / faktura for årselever med anden rekvirent end UVM

•

Skolehjem - forbedringer

•

Optagelsesmodul:
•

Ansøger uden CPR-nummer og bopæl i Danmark

•

Opdeling af opslagsnyheder - besked til alle på det samme som aktivitetskalender (på en afdeling)

•

Placer en kursist/elev på flere aktiviteter (masseplacering)

•

Analyse: Integrations muligheder Office 365/Teams

•

Regelmotor/arveregler POC

•

Integration med eksterne skemasystemer

•

MitID og NSIS

•

Skolebevis (GFK)

•

Lærer/elev: Søgning af elev, medarbejder og holds opgavebelastning

•

Elevernes valg af studieretning og valgfag:
✓ Gennemgang af løsningsdesign med skoler
• Justering af design og indbygning af regler

August 2022 og senere
•

Seneste meldinger fra STUK og STIL
•

Justeringer til systemrevisionsbekendtgørelsen

•

Justeringer i karakterdatabasen og eksamensdatabasen

•

Justeringer til FGU-indberetning og kursistindberetning

•

Modernisering af Optagelse.dk

•

Justeringer på tilskudsområdet

•

Modernisering af uddannelses- og tilskudsadministration

•

Nye krav til hvordan data fra institutionsregistret skal anvendes

•

Skiftet væk fra Unilogin og over til Nemlog-in og Mitid

•

GDPR og datasletning

Link: https://www.ist.com/dk/studie-brugerkonference/

Kursuskatalog

Kursus: link

Links til nyheder
Hjemmeside www.ist.dk

Find dagens roadmap: www.ist.dk/studieplus-roadmap/
Nyeste omkring Z-udskrifter: www.ist.dk/z-blog/
Driftsstatus: studieplus.statushub.io/

Tak for i dag
På gensyn 8. Juni
10:00 – 11:00

