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November 2022
✓ Eksamensmodul

✓ Pauser medtages på karakterlister

✓ CSV-udtræk på lærerfriholdelser

✓ Ændring af frigivne eksamener for elever – totalliste over aktuelle og fremtidige

✓ Håndtering af administrative personnumre

✓ Lektionsregnskab:

✓ Større funktionalitet på lektionsregnskab på aktivitet

✓ Nyt felt på fag på aktivitet til angivelse af lektioner på faget

✓ Større funktionalitet på lektionsregnskab på "om mig”

✓ Overblik på medarbejdere - totalvisning og afdelingsrettigheder

✓ Bevis:
✓ Grundforløb plus (GF+) beviser

✓ Tildeling af kontaktlærer holdvis (masseredigering)

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

✓ Arbejdsgruppe: Lærer-elev modulerne: Visning af mockup

✓ Skolehjem:
✓ Massebooking
✓ Afskaffelse af anmodningsvindue



November 2022 fortsat
✓ Implementering af nyt udgivelsestidspunkt (16. november)

✓ Drift spørgsmålet: Dagens opdateringer

✓ Ny hjemmeside: info.studieplus.dk

✓ Fakturering (Mockup)
✓ Visning for arbejdsgruppe

✓ Integration til eksamensdatabasen EUD

✓ Skolebeviser

✓ Indberetning af samt rettelse til indhold (afventer STIL)

✓ Åben uddannelse

✓ Tjeklister

✓ Lærer/elev rettet forbedring:

✓ Optimering på fravær og opgave statistik – visning af fravær note i fravær statistik

✓ 10. klasse - UPV – indberetning

✓ Brugervenlighed:

✓ Tvungen afdeling ved elevoprettelse



December 2022
✓ APP vedligehold

✓ XPRS: Testkørsel mod STIL i forhold til prøveformer

✓ Direkte login

✓ Optimering af validering af ny kode, samt link til vejledning

✓ Skift af login til ”Direkte Login” skal være uafhængigt af UniLogin

✓ Oprydning i kode efter ”filer ud af Google”

✓ Lærepladsen.dk og hentning af uddannelsesaftaler (STIL krav)

✓ AMU pristilbud

✓ Lærer/elev rettet forbedringer:

✓ Optimering af ressourcemodulet i forhold til videreudvikling

✓ Optimering af samtalemodul

✓ Færre klik ved oprettelse af samtale fra fraværsstatistik

✓ Korrekt formatering

✓ Fællesbesked ej muligt at lave ”besvar alle”



Januar 2023
✓ Lektionsregnskab:

✓ Periodevisning på ”om mig” og ”aktivitet”

✓ Opstart: Integration med eksterne skemasystemer

✓ Tilføjelse af link på ”Aktivitet” på alle AMU-tjeklister i indberetningen

✓ Kursist indberetning til datavarehus, herunder GSK

✓ Eksamensmodul:
✓ Lokaletjek ved prøveholdstilknytning
✓ Ny filterfunktion på linkede prøvehold
✓ Mulighed for træk af totalliste på lærer og elever

✓ Arbejdstid: Lås periode for registrering

✓ Besked i samtalemodul til alle på en afdeling



Februar 2023
✓ Integration til Visma Case – flere skoler

• Visning af indberetningsdata til datavarehus (26 timers lærerstyret undervisning)

• Integration til eksamensdatabasen EUD

• Uddannelsesbevis

• Forbedring af AUB

• Indberetning (vindue)

• Overbliksvindue

✓ Lærer/elev:

✓ Opdatering af afdelingstilknytning til ressourcer

✓ Optimering af scrollbar i ressourcer

✓ Brugervenlighed:

✓ Opgave statistik: Sortering på fordybelsestid

✓ Visning af fag og fagnumre for følger på opgaver

✓ Opgaver med fremtidig afleveringsdato bliver fjernet fra elev der skifter hold

• Mulighed for redigering af underfag på elevstamdata

• Tabulering i opgavemodulet

✓ Optimering af samtalemodulet: Hurtigere visning



Februar 2023 fortsat
• Skolehjem: Fejlrettelser

• Elevens personlig uddannelsesplan – EUD: Upload af dokument på fanen plan

• Elevdatabasen - Implementering af service (STIL krav, deadline 1. Marts)

• Skolehjem: Massebooking af AMU kursister

• Lærer/elev rettede forbedringer
• Definere og scope opgaver til undervisningsplaner

• Kvitteringsskrivelser / faktura for årselever med anden rekvirent end UVM

• Optagelse.dk:

• Ny serviceopdatering version 1.4 fra STIL – vi tester og udgiver i løbet af februar
• Ansøgers bopælsland

• Ansøger kan angive behov for SPS via ja/nej i optagelse.dk 

• Forrang - (Elevfordeling på det gymnasiale område)

• Nyt layout på ansøgningsvindue og flere felter



Status på Optagelsesmodul

• Faneinddelt for at gøre plads til flere data.
• Flere felter/oplysninger fra CSV vises også på selve ansøgningen
• Oprette og anvende labels på ansøgningerne. Brugerdefinerede status’er i kraft af labels.
• Man kan oprette de labels man ønsker med eget farvevalg.
• Labels på ansøgningerne bruges i filtrering i oversigtsvinduet
• Labels kan vises i CSV 



Marts 2023
• Vis hvad der er ændret i Uddannelsesmodellen (UMO’en) fra STIL

• Visning af uddannelsesaftaler, samt konsekvensrettelser som følge af skiftet fra Easy-P til lærepladsen.dk

• AMU: Fokus på hastighedsoptimeringer

• Skolehjem: Fejlrettelser

• Forbedring af optagelsesmodulet: Tilføjelse af Labels

• Datostyring på P-enheder

• Eksamensudtrækning for EUD & FGU

• Ledelsesrapportering (KPI) - Levering via Ekstrakt

• Systemgodkendelse – 3402 type II

• IT revision – ISAE 3000



April 2023
• Åben uddannelse

• Varighedsuafhængige tilskud

• Pathfindr: Første del i drift: online redigering

• Skolehjem: Overblik

• Optagelse.dk

• Tilføje egne bilag

• Systemgodkendelse – 3402 type II

• IT revision – ISAE 3000



Maj 2023 og senere
• Fuldstidsflow:

• Forløb og aktivitet
• Samme advarsel i masseafgang som alm. afgang
• Aktivitetsplacering fra elevstamdata

• Elevernes valg af studieretning og valgfag

• Opstart af arbejdsgrupper: Rettigheder og Uddannelsesforløb/skoleforløb

• Forbedringer på IDV aktivitet

• To faktor loginmuligheder i studie+

• GSK mfl. Årselevindberetning (CØSA)

• Integration til eksterne skema

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

• AMU
• Arv fra fagplanlægning til fagplacering

• Pathfindr: Flere elementer



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/

Løbende opdateringer: https://info.studieplus.dk/

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://info.studieplus.dk/
https://online.superoffice.com/Cust20231/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-VHerbfu4
https://studieplus.statushub.io/


Studie+ 
brugerkonferencer 

10. oktober 2023
&

14. november 2023
(pædagogisk fokus)

Ses vi igen til brugerkonference?



Tak for i dag
Vi ses næste gang

20. marts kl. 10:00 – 11:00


