Nyhedsbrev 2 maj 2019 – uge 22
Systemgodkendelse på vej
Som I ved, har vi fået revisorens erklæring, og denne er nu til behandling hos STIL, som skal godkende
endeligt. STIL har en procedure for gennemgang af erklæringen. Det pågår, og der er kommet nogle
spørgsmål, som vi sammen med STIL og vores revisor p.t. afklarer. Vi forventer, at STIL offentliggør
erklæringen inden længe.

IST er udpeget som leverandør til samtlige FGU-skoler
Vi er meget glade for og stolte over, at vi er blevet valgt som leverandør af administrativt system til
samtlige 27 FGU-institutioner i Danmark.
Hen over påsken har konsulentfirmaet Edura sammen med en styregruppe for FGU-institutionerne kørt en
proces, hvor leverandører af studieadministrative systemer har kunnet byde ind på at levere it-system til
FGU-institutionerne. Alle relevante leverandører har fået tilbuddet om at være med i
udvælgelsesprocessen. Leverandørerne var Macom med Lectio, Nordplaner med Nordplaner, KMD med
Studica og IST med UDDATA+.
Vi afleverede en beskrivelse af systemet langfredag og præsenterede systemet for FGU-institutionernes
styregruppe tirsdag efter påske. Efter en vurderingsperiode fik vi i IST at vide, at vi og UDDATA+ var blevet
valgt.
Det giver os dels et bredere og større kundegrundlag, dels ”kritisk masse”, hvilket betyder, at vi også
fremover har et godt fundament for at kunne videreudvikle UDDATA+ til gavn for alle skoler.
Studiesystemet til FGU har en del overlap til studiesystemet til EUD og GYM og skal godkendes efter samme
bekendtgørelse som disse studiesystemer.
For at løse opgaven bedst muligt har vi indgået samarbejde med to andre parter, som har leveret ITløsninger til produktionsskolerne: Agidon, som har funktionalitet til at udbetale skoleydelser, og OptimiseIT, som bygger funktionalitet til forløbsplaner, kompetencevurdering m.m.
Erhvervsskoler og -gymnasier vil også kunne få glæde af samarbejdet om disse funktionaliteter.

AMU
Vi er i fuld gang med at udvikle AMU-modulet. AMU er et temmelig kompliceret område, og der er mange
hjørner, der skal indtænkes. Vi har afholdt en arbejdsdag sammen med Karina Brokær fra College360 og
flere andre kompetente folk fra AMU-udbydere, og har et rigtig godt samarbejde om at skabe et
velfungerende AMU-modul i UDDATA+. Vi glæder os, til vi kan præsentere det for jer.

Nyt om migrering af skoler
Der er nu fire skoler, der er konverteret til UDDATA+ præproduktionsmiljø, og de næste ni skoler følger i
den kommende uge. Den 28. juni og den 5. juli konverterer vi de to første skoler til det ’rigtige’ driftsmiljø;
TECH COLLEGE Aalborg og EUC Syd. Vi glæder os til at komme dertil, så både skolerne og vi forhåbentlig kan
gå på sommerferie med et par gode konverterings-oplevelser i bagagen.

Drejebog
Vi er ved at lægge sidste hånd på en drejebog, som indeholder vigtige oplysninger og anbefalinger fra IST
om opgaver før, under og efter, I er overgået til præproduktionsmiljø. Drejebogen bliver lagt i en gruppe i
Microsoft Teams, som den implementeringsansvarlige leder og den implementeringsansvarlige
medarbejder på jeres skole bliver inviteret ind i 2-3 uger før, I får åbnet for præproduktionsmiljø.
Drejebogen er en udvidet udgave af den ’huskeliste’, vi tidligere har omtalt for jer, bl.a. på
informationsmøderne i april.

Webinar efter informationsmødet
Der er flere skoler, der har spurgt, om vi kan optage informationsmøderne på video. Det vil næppe give
mening at lave en optagelse på 2½ time, men vi har besluttet at invitere til webinar mandagen efter
afholdelse af informationsmøder, nemlig mandag den 17. juni.
På webinaret vil vi kort præsentere de slides, der er blevet gennemgået på informationsmødet.
I løbet af kort tid kan I tilmelde jer webinaret via vores hjemmeside.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte salgs- og
marketingsdirektør Kenneth Seerup Jørgensen på mail: kenneth.seerup@ist.com eller tlf. 7222 6122, eller
souschef i support- og konsulentafdelingen Helga Bojesen på mail: helga.bojesen@ist.com eller tlf. 7222
6133.

Tak fordi, du læste med.

