Nyhedsbrev marts 2019
Eksamen på nye versioner af gymnasiale uddannelser
STIL meldte torsdag officielt ud på deres hjemmeside, at gymnasiereformen ikke
understøttes i EASY-A. I kan se STILs meddelelse her:
http://admsys.stil.dk/EASY-A/Nyheder/Alle-Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EASYA/2019/Mar/190314-LPE-Ingen-eksamensudtraek-paa-nye-gymudd
Det betyder, at det er ikke muligt at gennemføre automatisk udtrækning af elever til
eksamen på de nyeste versioner af de gymnasiale uddannelser (3010 version 4 og
3310 version 4) ved hjælp af jobbet R005. Det er dermed ikke muligt automatisk at
generere fyldestgørende eksamenslister over elever i 1.G og 2.G.
Dette kan UDDATA hjælpe jer med.
Ved hjælp af Z0005 kan I få en liste over de elever i 1.G og 2.G, der skal til eksamen,
og hvad den enkelte elev skal til eksamen i, baseret på jeres egen R005-kørsel. I skal
dog stadig selv lave prøvehold. Bemærk at udskriften er placeret i rettighedsgruppen
’Z-udskrifter-eksamen’.
Vi håber, dette kan hjælpe jer.

Optagelsesmodul
De første skoler er nu brugere af optagelsesmodulet, og de næste følger i løbet af få
dage. Der er 24 skoler, der har bedt om adgang til at bruge modulet, og de første
skoler har fået adgang. Systemet har meldt om fejl på nogle ansøgere på nogle af
skolerne, og vi regner med at få løst problemet i løbet af kort tid, i samarbejde med
Optagelse.dk. Det betyder, at alle 24 skoler forhåbentlig vil blive godt kørende.
Vi har fået mange tilbagemeldinger på webinarerne om optagelsesmodulet, både ros
og meldinger om behov om funktioner, som optagelsesmodulet ikke har kunnet
håndtere i første udgave. Tusind tak for jeres input!
Vi har skrevet alt ned og er i gang med at prioritere i ønskerne. Et par af ændringerne

er allerede taget med i den version, der frigives nu, mens et par andre bliver lagt ind i
løbet af en uge eller to. Vi ville rigtig gerne have kunnet tilgodese alle jeres ønsker
allerede nu, men vi prioriterer kræfterne til at få det sidste på plads til
systemgodkendelsen. Derfor vil en del af jeres ønsker til optagelsesmodulet først
komme med i en senere version.
Så snart ønskelisten er prioriteret, bliver den offentliggjort. Vejledninger til modulet
samt powerpoints og optagelse af webinaret finder I
her: https://info.uddataplus.dk/vejledninger/

College 360 med Karina Brokær bliver pilotskole for AMU
Kursus- og konsulenthus i College 360o, Kompetence360, har tilbudt at stille sig til
rådighed som pilot-/testskole ift. AMU-delen i UDDATA+ mhp. at teste AMU-delen for
UDDATA+. Det er vi utrolig glade for, da Karina Brokær fra Kompetence360 har rigtig
megen viden om AMU. Det vil være med til at sikre gode AMU-funktioner, udviklet og
frigivet i en hensigtsmæssig rækkefølge. Karinas hjælp vil bygge ovenpå det store
stykke arbejde AMU Syd, AMU Fyn og AMU Nordjylland har leveret med en stor og
god roadmap for håndtering af AMU-aktiviteter i UDDATA+. Mange tak til Karina og
Kompetence360 - vi glæder os til samarbejdet.

Andre funktioner, der kan vises nu
Vi er blevet opfordret til at lave webinarer løbende hen over foråret, startende
allerede nu, og på den måde vise jer de vinduer i UDDATA+, der allerede nu
fungerer. Det ønske vil vi gerne efterkomme.
Følg med på https://www.ist.com/dk/kurser-gymnasie-erhvervsskoler-og-akademi for
invitationer til webinarer.
Vi kan i første omgang vise strukturen i opbygningen af systemet med indberetninger,
uddannelsesforløb, skoleforløb og skoleperioder.
Og vi kan fortælle om afdelingsstrukturen med ansvarstildeling, lokaler, afdelinger
osv. samt håndtering af elever og medarbejdere.
Disse funktioner vil vi også vise på informationsmøderne den 9., 11. og 12. april.

De allerfleste af begreberne i UDDATA+ er de samme, som I kender fra EASY. Vi
havde ønsket at reducere endnu mere i begreberne, end det har vist sig muligt. Bl.a.
er vi nødt til at bruge både uddannelsesforløb, skoleforløb, skoleperioder og
tælleperioder, for at skolerne kan indberette og få taxametertilskud.
I er meget velkomne til at stille spørgsmål eller få mere at vide.
Kontakt Kenneth Seerup Jørgensen på kenneth.seerup@ist.com eller på telefon
7222 6122.

