Nyt om UDDATA+

Bevismodulet i UDDATA+
Vi er godt i gang med arbejdet med beviser i UDDATA+.
Arbejdet foregår i tæt samarbejde med UVM, faglige udvalg
samt allervigtigst med ønsker og input fra alle vores brugere af
bevismodulet.
Med bevismodulet i UDDATA+ får du:
Hjælp til at beviser og dokumentation overholder gældende
myndighedskrav
Adgang til målrettede skabeloner til at danne beviser og
dokumentation i en enkel og hurtig arbejdsgang
Tilretning af programmer ved ændringer, fx EUD-reformen og
gymnasiereformen
Ved afsluttet EUD grundforløb overføres kvalifikationerne til EASY-P
Mulighed for at udskrive engelsk kopi af beviser
Bevissimulering og beståelsestjek
Kommunikation med eksamensdatabasen
Hurtig og kvalificeret hjælp fra supporten.

Overførsel af skolens data fra EASY-A til UDDATA+
Hos IST har vi mange års erfaring med skolernes brug
af EASY-A og dermed hvilke data, der skal flyttes til UDDATA+.
Til det formål har vi udviklet et program - en slags motor - som automatiserer
flytningen af data til UDDATA+.
Vi har allerede gennemført en succesfuld prøveflytning af pilotskolernes data.
Flytningen af data bliver løbende verificeret af pilotskolerne.
Planen er at flytte skolens data fra 5 år tilbage i tiden fra EASY-A til UDDATA+.

Implementering af studieadministration i UDDATA+
Vi er i løbet af efteråret nået langt med udviklingen af de
studieadministrative funktioner i UDDATA+ op til den nye systemgodkendelse.
Vi er fortsat i en tæt dialog med STIL i forbindelse med udviklingen.
Vi er nu i gang med at lægge planen, der sikrer en sammenhængende
og flydende udrulning af studieadministrationen i UDDATA+ sideløbende
med udfasningen af EASY-A.
Første trin i planen er åbning af det nye optagelsesmodul i UDDATA+,
så skolerne kan optage de nye elever til skoleåret 2019/20.
Efterfølgende vil vi konvertere EASY-A data for vores kunder
på UDDATA+ til det nye studieadministrative system.
Denne proces foregår efter nærmere aftale med de enkelte skoler.
Der vil være mulighed for at vente med at konvertere data fra EASY-A til
UDDATA+ til efteråret 2019.
Studieadministrationen i UDDATA+ bliver en del af det eksisterende system,
som kendes i dag, og bliver en udvidelse af de muligheder, der findes i
UDDATA+.
Der er dermed ikke en stor forandring i forhold til de vinduer, som allerede
findes i UDDATA+, men der vil komme meget nyt til.
Sideløbende med hele den tekniske implementering tilbyder vi på forskellige
tidspunkter i løbet af foråret også info-arrangementer, kurser og
konsulentydelser, som skolerne kan benytte sig af.
Du finder de præcise datoer og steder for de første af disse arrangementer
i vores kursuskatalog fra starten af januar.
I forbindelse med overgangen til nyt studieadministrativt system, vil vi gerne
henlede skolernes opmærksomhed på STIL’s proces for overgang til andet
studieadministrativt system. Det kan du læse mere om på stil.dk.

Løbende information om udviklingen
I det nye år kan du glæde dig til at modtage release notes fra os.
Det betyder, at du løbende bliver informeret om nye tiltag og funktioner
vedr. UDDATA+.
På den måde er du hele tiden orienteret om status på udviklingen.

Glædelig jul og godt nytår!
Vi ønsker dig rigtig glædelig jul og godt nytår.
Vi glæder os til at samarbejde med dig i det nye år.

Vil du vide mere?
Vi sørger for at holde dig informeret om UDDATA+ via disse nyhedsbreve.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på
uddatasupport@uddata.dk eller 7222 6101.
Venlig hilsen
IST

