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Status på systemgodkendelsen
Revisoren godkendte den 28. marts en lang række krav i forbindelse med systemgodkendelsen.
Systemgodkendelsen er nødvendig, men ikke tilstrækkelig, for at stå med
et system, som du kan administrere din skole på. Der er således mange
funktioner, der er nødvendige for arbejdet på skolerne, som ikke er
indeholdt i kravene i systemgodkendelsen.
GDPR bliver indtænkt i hele systemet.
Der er stadig krav, vi arbejder på at få systemgodkendt. Det er et
kæmpestort arbejde at få alle systemer til at snakke sammen, og det har
desværre taget længere tid end planlagt.Vi arbejder på højtryk for at blive
færdige til fuld godkendelse, så vi kan finpudse og tilføje de øvrige
funktionaliteter, der er nødvendige for arbejdet på skolerne.
Du kan få mere information på informationsmøderne den 9., 11. og 12. april.

Opfølgning på optagelsesmodul
Der er nu 27 skoler, der har fået adgang til optagelsesmodulet og
bruger det, og vi har rundet de 10.000 ansøgere. Det er rigtig dejligt at
komme så langt.
Det har givet nogle udfordringer at få alle elever overført fra optagelse.dk
til UDDATA+, men nu er de fleste af forhindringerne fjernet, så de skoler,
der har ønsket det, kan gøre brug af modulet.
Vi arbejder på at løse de få fejl, der stadig meldes i systemet.
Tak for alle jeres ønsker til modulet, som vi har modtaget efter
webinaret om optagelse. Vi har noteret det hele. Vi er dog nødt til at
prioritere i ønskerne og kan ikke indarbejde alt i første omgang.
Vedhæftet dette nyhedsbrev er jeres ønsker, som vi har prioriteret dem.
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Tak for jeres migreringsregneark
- hvad sker der med dem nu?
De fleste af jer har returneret de regneark med oplysninger til brug
ved migreringen, som vi har sendt til jer i starten af marts. Vi samler nu
alle disse oplysninger, så vi får det bedste udgangspunkt for at lave en
plan for konverteringen.
Nogle af jer har ønsket bestemte tidspunkter for konvertering, og det
prøver vi selvfølgelig at imødekomme i den udstrækning, det er muligt for
os og STIL.
Ifølge STIL er det muligt at konvertere tirsdag og fredag. De holder
sommerferie i ugerne 28-31, og her sker der ikke konverteringer.
Vi forventer at kunne vise jer en nyopdateret implementeringsplan på
informationsmøderne i den kommende uge. Den tager udgangspunkt i jeres
tilbagemeldinger og i vores opdatering af udviklingsplanen.
Planen er et foreløbigt forslag og udgangspunkt for at lægge det endelige
puslespil. Da det er jeres data, der indgår, har I selvfølgelig et stort ord
at skulle have sagt.
Migreringsprocessen for den enkelte skole er nu reelt startet med
indmeldingen af regnearkene.
Cirka tre måneder før konverteringen åbner vi for et præ-produktionsmiljø,
hvor I kan lære funktionerne at kende og prøve funktionerne af med jeres
egne data, inden vi lukker for EASY-A. I dette miljø kan I validere jeres skoles
data i tiden efter prækonverteringen.

Rent snit i konverteringen
Vi vil gerne undgå de risici, der uvægerligt er og kan opstå, hvis skolens data
flyttes over i etaper, hvor nogle uddannelsesområder skal administreres i
UDDATA+ og andre i EASY-A. Derfor konverterer vi alle områder på den enkelte skole på én gang og på samme tid.
Det betyder, at alle data fra EUD, GYM, AMU, VUC, skolehjem m.m. konverteres samtidig.

Webinar om indberetninger og struktur
I fredags deltog knapt 100 personer i vores webinar, og I har sandsynligvis
siddet endnu flere ved skærmene rundt på skolerne. Webinaret var en helt overordnet præsentation af funktionerne og
tankerne bag strukturen i
UDDATA+ samt indberetningerne.
Vi havde ikke prioriteret at vise alle funktioner, og som I kunne se,
mangler der også stadig nogle funktioner i systemet. De bliver udviklet og
koblet på hen over foråret.
Tak for jeres deltagelse og tak for alle de mange spørgsmål og ønsker,
I gav os i chatten. Vi har gemt alle spørgsmål og alle ønsker og tager det med
i prioriteringen, når vi gør funktionerne helt færdige.
Vedhæftet nyhedsbrevet er som lovet en beskrivelse af strukturen i UDDATA+.
Vi planlægger flere mini-webinarer hen over foråret med emner som
holdoprettelse, skolehjem, afdelingsstruktur og visning af elevvindue og
medarbejdervindue, AMU m.m.

Nyansatte konsulenter på besøg på flere skoler
Vores to nyansatte konsulenter, Anette Kondrup og Betina Ransborg Nielsen,
besøger i disse dage forskellige skoler for at blive klogere på, hvordan I på
skolerne har arbejdet med EASY-A indtil nu.
Det er tanken, at det skal give dem et mere indgående indblik i flowet
i det elevadministrative arbejde.
Tusind tak til de skoler, der afsætter tid til at snakke med Anette og Betina.
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