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Agenda

1. Indledning

2. Gennemgang af roadmap

3. Demo AUB

4. Kursuskatalog

5. Afslutning



Før sommer
✓ 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

✓ Optagelsesmodul: 

✓ Masseredigering af elevtype og afdeling

✓ API release: 
✓ Opdtid på kontaktoplysninger

✓ Opdtid på aktiviteter

✓ Undersøgelse af afvigelse

✓ Nye felter lærerstyret undervisning

✓ Flexadmin oplysninger

✓ Ændret søgning ved aktiviteter

✓ Flere automatikker ved afgangsmelding: Elevtype og kontaktlærere

✓ Masseafgangsmeldning på aktivitet eller forløb (showcase)



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

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

✓ Lærer/elev:

✓ Automatisk luk af opgave

✓ Karakteroversigt på opgaveoversigt

✓ Afsluttede hold kan nu fremsøges i opgavemodulet

✓ Bevis: Nyt gymnasialt bevis for afsluttet fag i niveau

✓ Analyse af udgivelsestidspunkt

✓ Analyse og afklaring: GSK/SOF/GIF - indberetning

✓ Elevernes valg af studieretning og valgfag:
✓ Gennemgang af løsningsdesign med skoler

✓ Analyse: Redesign af undervisningsplaner

• Arbejdstid: Forbedret rettighedsstyring (afdelingsrettigheder)

• Statistik vindue

✓ AMU:

✓ Fagplanlægning

✓ Flytning af funktionalitet fra fanen standard til fanen holdplacering



August 2022
✓ Skolehjem – fejlrettelser 

✓ Ændringer i skoledagskalender slår ikke igennem på skolehjem
✓ Nu muligt at sætte TMK på EDUP-elever
✓ Større brugervenlighed ved CSV udtræk på beboeroversigten for korrekt dannelse af TMK kode

✓ Eksamensplanlægning
✓ Gruppeeksamen – redigering (forberedelses lokale, tid etc.)
✓ Oprettelse af prøvehold skal som udgangspunkt vælge aktive elever på aktiviteten
✓ Hastighedsforøgelse af Elever Til Prøve (ETP) indberetning til XPRS

✓ Analyse: Implementering af nyt udgivelsestidspunkt

✓ Håndtering af elevnoter (rettigheder)

✓ Ungedatabasen:
✓ Indberetning af praktiksted med P-numre

✓ AMU: 
✓ Ændringer af prøvekrav fra brugerfladen i Studie+
✓ AMU uge-overblik på ÅV (Z-udskrift: Z8318)



August 2022 (fortsat)
✓ Ny optagelsesservice til 10.klasse 

✓ Videreudvikling af vindue til ny optagelse.dk service (sammen med arbejdsgruppe)

✓ Ændringer af datavarehus indberetninger

✓ Nye afgangsårsager på afviste ansøgere jf. STILS nye ændringer (UDB)

✓ Ny dropdown der anvender samme liste som i det gamle vindue

✓ Fremmedsprog i CSV

✓ Analyse 10. klasse – snitflader (efter afklaring hos STIL er opgaven sat på hold) 

✓ CØSA: Optimering af tjekjob

✓ Fuldtid

✓ Skolepraktik



September 2022
• Integration til eksamensdatabasen EUD

• Skolebeviser

• Ændring af prøvekrav: AMU enkeltfag

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

• Analyse: App

• Arbejdstid: Forbedret rettighedsstyring (afdelingsrettigheder)

• Øvrige områder

✓ Skema fremgår igen ved udløb af merit

• XPRS prøveformer

• Fælles redigering af gruppeeksamen

• Elevdatabasen 

✓ Integration til Visma Case

• Lærer/elev: 

• Statistiskvisning af fordybelsestid

• Lærer kan afvise en opgave

• Optimering af notefunktion i ressourcemodul m.m.



September 2022 (fortsat)
• Forbedring af AUB

• Indberetning (vindue) 

• Overbliksvindue

• Implementering af nyt udgivelsestidspunkt

• Lektionsregnskab:

• Medarbejder

• Aktivitet

• UMO opslagsvinduer til EUD/GYM (på fag)

• Ungedatabasen:

• Nyt vindue til UDB hændelser

• Mulighed for annullering af hændelser fra brugerflade

• Afklaring: Personlig uddannelsesplan (afventer STIL)

• Analyse: Lærepladsen.dk og hentning af uddannelsesaftaler

• Analyse: Ledelsesrapportering

• Placering af kontaktlærer holdvis (masseredigering)

• Kursistindberetning til datavarehus



Oktober 2022
• Integration til eksamensdatabasen EUD

• Uddannelsesbevis

• Analyse: Timeplan

• Ændringer til optagelse.dk
• Ansøger uden CPR-nummer og bopæl i Danmark

• Lektionsregnskab: Overblik på medarbejdere

• Visning af indberetning til datavarehus

• XPRS prøveformer – kobling af prøvehold

• Lærer/elev: Design af ny brugergrænseflade til undervisningsplaner

• Nye felter i ÅU-flow til statistik indberetningen

• Lærepladsen.dk og hentning af uddannelsesaftaler (henter på EASY-P indtil årsskiftet)

• AMU
• Generel fakturering - AMU Pristilbud
• Åben uddannelse, forbedring: Oprettelse af varighedsuafhængige bidrag
• UMO opslagsvinduer til AMU

• Skolehjem:  Opstart af arbejdsgruppe

• Fakturering
• Flere fakturaer til samme elev
• Oprettelse af gebyrkartotek til fakturering



November 2022 eller senere
• Integration med eksterne skemasystemer

• Eksamensudtrækning for FGU

• Eksamensudtrækning for EUD

• Lærer/elev rettet forbedring: Heriblandt samtalemodulet

• Loginmuligheder i studie+

• Opstart af arbejdsgruppe: Uddannelsesforløb/skoleforløb

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

• Kvitteringsskrivelser / faktura for årselever med anden rekvirent end UVM

• Regelmotor/arveregler POC

• Bevis - layout digitale beviser

• Elevernes valg af studieretning og valgfag:
• Justering af design og indbygning af regler

• Rettigheder

• Analyse: Elevarkiv

• AMU
• Arv fra fagplanlægning til fagplacering
• Analyse: Registrer tilstededage direkte i AMU modulet - uden skema
• Tilmeldningsflow kursist(er)



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

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


Kursuskatalog

Kursus: link

https://www.ist.com/dk/kurser/?business_area=EUD/GYM/AMU


Links til nyheder

Hjemmeside www.ist.dk

Find dagens roadmap: www.ist.dk/studieplus-roadmap/

Nyeste omkring Z-udskrifter: www.ist.dk/z-blog/

Tilmelding nyhedsbrev: LINK

Driftsstatus: studieplus.statushub.io/

http://www.ist.dk/
https://www.ist.com/dk/studieplus-roadmap/
http://www.ist.dk/z-blog/
https://online.superoffice.com/Cust20231/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-VHerbfu4
https://studieplus.statushub.io/


Tak for i dag

På gensyn 12. Oktober

10:00 – 11:00


