Nyhedsbrev, Marts
Kære IST-kunde
Vi skriver til jer for at give jer nogle vigtige informationer som led i den foreståede overgang til nyt studiesystem,
UDDATA+.
Flere af jer deltog i informationsmøderne den 21., 25. og 26. februar, og det er vi rigtig glade for. På disse møder fortalte vi
også om migreringsprocessen, som dette brev handler om.
Slides fra møderne er vedhæftet her.

Formålet med dette brev er dels at informere om de vigtigste tiltag lige nu, dels at vi i IST får de nødvendige
oplysninger fra den enkelte skole, så vi
I samarbejde med jer kan lave en migrerings- og konverteringsplan med konkret tidspunkt for konvertering for
jeres skole
Kan få klarlagt hvilke 3. partsprodukter, UDDATA+ skal kunne udveksle data med
Kan få afdækket evt. forhold, som I skal være specielt opmærksomme på

Regneark 1, hvor I indtaster oplysninger om skolens systemlandskab (hvilke systemer anvender I i dag), samt
uddannelsesudbud i den kommende periode.
Regnearket er delt op i 6 emner
Om skolen: Indtast oplysninger om
Jeres skoles navn og institutionsnummer
Kontaktoplysninger på to kontaktpersoner. Én med beslutningskompetence (gerne med ledelsesansvar) og én,
der har stor konkret viden om administrationsarbejdet på skolen.
STIL: Orienter om, hvorvidt I har meddelt STIL hvilket studieadministrativt system, I har indgået aftale med.
Meddelelse om dette skal sendes til STIL som en forudsætning for, at migrerings- og konverteringsplanen kan laves:
Claus Huulgaard Sørensen: claus.huulgaard.sorensen@s�l.dk
Nuværende systemer: Indtast
Navne på nuværende administrative systemer
Moduler i UDDATA+, I anvender nu. Hvis der er UDDATA+ moduler, I ikke har taget i anvendelse endnu, men
som I gerne vil bruge, vil vi opfordre jer til at tage dem i anvendelse nu inden konverteringen, således at ikke
alt er nyt på samme tid.
Udbudte uddannelser:
Anfør hvilke uddannelser, I udbyder i 2019 og planlægger at udbyde i 2020. Se regnearket.
Tredjepartsprodukter, der skal integreres til: Her bedes I tænke ind i alle krinkelkroge af jeres skole for at kortlægge
alle andre systemer (tredjepartsprodukter), der pt. snakker sammen med EASY. Det kan være systemer i forhold til

fotoautomat, kantine, bibliotek, eksamenssnyd, studiekort osv. osv. Vi har brug for at kende alle disse systemer, så vi
kan sikre, at systemerne efter konverteringen fortsat virker, men nu ’bare’ med data fra UDDATA+. Har jeres skole
allerede lavet denne øvelse og sendt det til os, opfordrer vi til at sende en opdateret version.
Aktionspunkter:
Udfyld med ja/nej, dato mv. (fremgår af regnearket). Punktet handler om emner, hvor skolen skal gøre noget for at
være klar til konvertering.
Regneark 2, hvor I indtaster oplysninger om hvilke indberetninger, I foretager, samt dato for indberetningerne. I regnearket
bedes I sætte datoerne ind i de pågældende uger. Der skal angives alle uddannelsesretninger. Regnearket er forudfyldt
med alle faste indberetningsdatoer. Disse oplysninger er vigtige, for at vi kan foreslå de bedst egnede tidspunkter til
datakonvertering, således at der bliver mindst mulig manuel indtastning eller anden gene for jer.
De udfyldte regneark sendes til IST v. Jens Holmgaard på uddata@ist.dk snarest og senest den 20. marts.
Hvad er så næste skridt?
I IST vil vi gennemgå alle regneark og ud fra dette udarbejde et udkast til plan for migrering og konverteringen af data.
Som nævnt på informationsmøderne i februar er vores plan at konvertere i ’bølger’, med 1-2 bølger i juni måned og 3-4
bølger efter sommerferien. Vi håber at kunne have denne foreløbige plan klar primo april.
Jeres skole vil kunne få indflydelse på, hvornår I ønsker at konvertere. Det betyder ikke, at I selv kan bestemme suverænt.
Både STIL og IST har indflydelse på tidspunktet for konverteringen. For ISTs vedkommende har det betydning, at vi skal
konvertere data for mindst 55 skoler, og da vi skal kunne nå at følge med, er det ikke ligegyldigt, hvor store de enkelte
bølger bliver.
Kommunikation til skolerne i foråret:
Vi holder igen informationsmøder, hvor vi bl.a. viser migrerings- og konverteringsplanen, og hvor vi også
gennemgår opdateret plan for udbudte kurser. Dato og sted for møderne ses nedenfor. Særskilt invitation
følger.
9. april på EUC Lillebælt kl. 10-13,
11. april på Roskilde Handelsskole kl. 10-13,
12. april på TECH COLLEGE kl. 10-13
Vi ser frem til at modtage jeres regneark – og vi glæder os meget over, at vi nu er ’rigtigt’ i gang med migreringen. Vi gør
alt hvad vi kan, for at det skal forløbe med så få problemer som muligt.
Spørgsmål til regnearkene kan rettes til Jens Holmgaard på tlf. 7222 6142.
Andre spørgsmål er ligeledes velkomne til undertegnede.
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