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Velkommen!
Med dette nyhedsbrev vil vi give dig en status på udviklingen af det nye UDDATA+. Tidsplanen
holder, og vi glæder os til at løfte lidt af sløret for det kommende studiesystem fra IST.

Udviklingen af UDDATA+ er godt i gang
Vi er godt i gang med udviklingen af UDDATA+ som et fleksibelt, brugervenligt og sikkert
studiesystem til alle ungdoms- og arbejdsmarkedsuddannelser - og på sigt også til den nye
forberedende grunduddannelse (FGU).

Hvad kan det nye UDDATA+?
Vi har allerede nu et velfungerende UDDATA+
studiesystem. Vi har stor viden om data i EASYA, og vi har en intuitiv LMS-del, som vi løbende
videreudvikler. Sammen med vores tætte dialog
med vores pilotskoler og de mange gode input,
vi fik fra jer på vores workshops, har vi et rigtig
godt udgangspunkt.
Alt dette inddrager vi i arbejdet med det nye
UDDATA+.
Fleksibelt og brugervenligt
Det nye UDDATA+ har særligt fokus på kontrol, sikring af data og fleksibel brugervenlighed. Du vil
opleve det nye UDDATA+ som mere fleksibelt og brugervenligt end hidtil.
Du og din skole er med til at definere den lokale tilpasning af netop jeres UDDATA+, og det er din
skoles ønsker, der definerer fx brugerroller, herunder tildeling af adgang til forskellige funktioner.
Vi vil desuden kontakte hver skole med henblik på at høre jeres ønsker til data, der skal medtages i
konverteringen fra EASY-A til det nye studiesystem.
Det nye UDDATA+ kan håndtere data til og fra eksterne grænseflader og systemer, fx
aktivitetsindberetninger (CØSA), lønfordeling via Navision Stat, indberetning til AUB, indberetning
af AMU-kurser og håndtering af tilmeldinger til og fra EfterUddannelse.dk m.fl.
Vi arbejder på, at UDDATA+ kan systemgodkendes hos STIL til alle ungdoms- og arbejdsmarkedsuddannelser.
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Tidsplan for udvikling og implementering
Tidsplanen for udviklingen af det nye studiesystem holder, og det betyder, at de 50 skoler, som på
nuværende tidspunkt har valgt UDDATA+ som deres fremtidige studiesystem, kan tage det i brug,
inden EASY-A udfases.
Tidsplanen kan illustreres således:
Udvikling frem mod systemgodkendelse
Systemet er klar til IT-revision i 4. kvartal 2018 med forventet godkendelse hos STIL 1. kvartal 2019

Videreudvikling af brugerfladen og LMS-delen
1. og 2. kvartal 2019

Implementeringsperiode – konvertering af et antal skoler ad gangen
2. kvartal 2019

Samtaler og notifikationer – vejen til den gode kommunikation
Rigtig mange skoler anvender samtalemodulet i UDDATA+. Indtil nu er der automatisk udsendt en
notifikation til eleven, hver gang en ny samtale er blevet oprettet. Efter ønske fra brugere af
modulet har vi udviklet en ny funktion, hvor elever også bliver notificeret, hver gang der er en ny
kommentar i samtalen. De elever, der ønsker det, kan selv slå denne funktion til under
”Profilbilledet”. Det samme gælder for medarbejdere.
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Tag hånd om frafaldstruede elever i tide
Vi har i samarbejde med vejledere fra en række skoler videreudviklet fraværsstatistikken i
UDDATA+. Derfor kan vi nu præsentere endnu et nyttigt værktøj, som hjælper med at kunne sætte
ind i tide over for frafaldstruede elever.
Vi har udviklet en ny note, ”Fraværssamtale”, som er koblet sammen med fraværsstatistikken. Det
gør det muligt at:
•
•

få vist fraværet for en eller flere elever med bekymrende fravær over en periode
få vist et grafisk overblik over afholdte samtaler med eleven i sammenhæng med
fraværsperioden. Er fraværet eks. faldet, siden sidste fraværssamtale?

Se et eksempel på det nye værktøj i skærmbilledet nedenfor. De røde ’prikker’ er afholdte
fraværssamtaler:

Værktøjet kan også bruges i opgavemodulet i UDDATA+, hvor det er muligt at få en grafisk visning
over elevens skriftlige fravær i forhold til afholdte samtaler.
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Udvikling af samtykke- og politikmodulet
Vi arbejder på at gøre vores modul til ”Samtykker og Politikker” endnu bedre. Det er nu muligt at
indsætte en tekst fra Word, således at du er med til at designe valg af layout.
Det er også blevet lettere at følge op på elever eller medarbejdere, der skal tage stilling til en
politik eller et samtykke.

Overførsel af data fra EASY-A
I samarbejde med IMS arbejder vi på at understøtte en overførsel af skolernes nuværende
filarkiver i EASY-A.
Dette arbejde er den seneste måned blevet kvalificeret yderligere af fem brugerrepræsentanter,
hvilket vi fra både IMS og IST sætter stor pris på.
I det næste nyhedsbrev vil vi fortælle mere om den tekniske løsning. Vi er dog på nuværende
tidspunkt i samarbejde med SOSU Fyn og TECH College godt i gang med at forberede overførsel af
ønsket data under hensyntagen til GDPR.
Du kan allerede nu få vist IMS Arkivet i UDDATA+, og du er velkommen til at kontakte os om
overførsel af netop dine data, så snart vores test sammen med SOSU Fyn og Tech College er fuldt
på plads - forventeligt inden for de næste par uger.

Tak for din tid
Vi besøger dig meget gerne for en dialog om, hvad IST og UDDATA+ kan tilbyde din skole. Du er
velkommen til at kontakte Kenneth Seerup Jørgensen, Markedsdirektør i IST: 7222 6122 eller
kenneth.seerup@ist.com.

