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Status: Arbejdsgrupper
•

Aktuelle:
• Arbejdstid
• AUB (frem til august/september 2022)
• Generel fakturering
• Optag (evaluering Jan 2023 efter optag)
• Lærer/Elev

•

Seneste afsluttede
•
Fuldtidsflow
•
Uddannelsesforløb / skoleforløb, bedre sammenhæng mellem forløb, aktivitet og holdplacering fra elevstamdata og
massetildeling af kontaktlærer, administration af EGU elever
•
Forløbsplan og EGU bonusportal

•

Kommende arbejdsgrupper
•
Skolehjem
•
Rettigheder
•
Timeplan
•
Den personlige uddannelsesplan

Marts 2022
✓

Z-Udskrift:

✓ Elevfravær på dagen
✓ 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

✓

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

✓

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

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

✓

Samtale modulet: Slette egne samtaler

✓

UMO: Analyse Opslagsvinduer

✓

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

✓

Notifikation på frigivelsestidspunkt på opgave

✓

Opdatering af de resterende lærerplaner

✓

Visning af fejl ved manglede plagiattjek

✓

Lektienote medtages i PDF fra undervisningsplan

✓

Mulighed for at ændre fag efter oprettelse af opgave

✓

Analyse: Elevdatabasen

✓

API release:
✓ Opdtid på kontaktoplysninger
✓ Opdtid på aktiviteter

•

Undersøgelse af afvigelse (er på vej ud)

•

Nye felter lærerstyret undervisning (er på vej ud)

•

Flexadmin oplysninger (er på vej ud)

✓

Ændret søgning ved aktiviteter

✓

Ungedatabasen:

✓ Indberetning af praktiksted med P-numre
✓

Flere automatikker ved afgangsmelding: Elevtype og kontaktlærere

✓

Masseafgangsmeldning på aktivitet eller forløb

Juni 2022
✓

UMO opslagsvinduer til AMU

✓

UMO opslagsvinduer til EUD/GYM (skoleperiode med mere information)

✓

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

✓

Månedlig indberetning til Datavarehus

✓

Skoleydelse – ændring af indberetningsgrundlag (showcase)

•

Lærer/elev:
•

Nye prioriteringer fra arbejdsgruppen

•

Automatisk luk af opgave

•

Karakteroversigt på opgaveoversigt

•

Afsluttede hold kan nu fremsøges i opgavemodulet

•

CØSA: Optimering af tjekjob

•

FGU elever på nedsat tid:
•

Registrering i elevstamdata

•

CØSA indberetning

•

Analyse af hvilke AD løsninger, som skolerne bruger

•

Fakturering
•

Flere fakturaer til samme elev

•

Oprettelse af gebyrkartotek til fakturering

Juni 2022 fortsat
•

Bevis: Attestation for gennemførte skoleaktiviteter
•

https://istdk.infocaption.com/2436.guide

•

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

•

Analyse af udgivelsestidspunkt

•

Analyse og afklaring: GSK/SOF/GIF - indberetning

•

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

•

Analyse: Redesign af undervisningsplaner

•

Arbejdstid: Forbedret rettighedsstyring (afdelingsrettigheder)
•

Statistik vindue

August 2022
•

Analyse 10. klasse – snitflader

•

UMO opslagsvinduer til EUD/GYM (forsættelse)

•

Lærer/elev: Timeregnskab på medarbejdere, hold og aktivitetsafdeling

•

Arbejdstid: Forbedret rettighedsstyring (afdelingsrettigheder)
•

•

Øvrige områder

Ungedatabasen:
•

Nyt vindue til UDB hændelser

•

Mulighed for annullering af hændelser fra brugerflade

September 2022 og senere
•

Ledelsesrapportering

•

Lærer/Elev forbedringer

•

Kvitteringsskrivelser / faktura for årselever med anden rekvirent end UVM

•

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

•

Analyse: Placer en kursist/elev på flere aktiviteter (EUD/FGU) (masseplacering)

•

Analyse: Integrations muligheder Office 365/Teams

•

Regelmotor/arveregler POC

•

Integration med eksterne skemasystemer

September og senere (ikke prioriteret)
•

Skolebevis (GFK)

•

Uddannelsesforløb/skoleforløb

•

Håndtering af enkeltelever

•

Timeplan

•

Tilmeldningsflow AMU kursist(er)

•

Rettigheder

•

Bevis - layout digitale beviser

•

Elevernes valg af studieretning og valgfag: justering af design og indbygning af regler

•

Loginmuligheder i studie+

•

Ungedatabasen

•

Administrativt arkiv // Analyse eget filarkiv i Cloud

•

Eksamensudtrækning for FGU

•

Eksamensudtrækning for EUD

•

Datavarehus XML

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 og rigtig
god sommer
På gensyn 15. September
13:00 – 14:00

