Status på systemgodkendelsen
IST’s revisor PWC har nu underskrevet en revisorerklæring til UDDATA+. Det har vi arbejdet på gennem
flere måneder, og vi er meget glade for, at vi nu har erklæringen. Erklæringen bliver sendt til STIL, som skal
give den endelige godkendelse på baggrund af revisorerklæringen. STILs systemgodkendelser offentliggøres
på STIL’s hjemmeside.
Sammen med erklæringsarbejdet har vi udviklet forskellige funktionaliteter, som vi vil vise jer gennem den
næste tid via webinarer. På https://info.uddataplus.dk/vejledninger/ kan I se de webinarer, vi allerede har
lavet.

Tak for jeres input på informationsmøderne
Tak for jeres spørgsmål og ønsker på informationsmøderne i april måned. Vi har samlet dem sammen og vil
tage det med i udarbejdelsen af funktionerne. Det er meget hjælpsomt, at I byder ind med jeres gode
forslag og input – det er vi meget taknemmelige for.
Det er selvfølgelig ikke alt, der kan indarbejdes fra første færd, men vi prioriterer det og skeler bl.a. til, om
det er forslag, der tilgodeser mange skoler.

Udviklingsplan – eksempler på en række af de funktioner, som vi udvikler i maj måned:
•

•
•
•
•
•
•

AMU-modul, herunder:
o Oprettelse af kurser med fag og undervisere
o Indberetning af statistik til datawarehouse (AMU)
o Indberetning til Efteruddannelse.dk
o Betalingsdelen (integration til Navision Stat), generering af faktura, tjek af betalingsstatus
Løn- og omkostningsfordeling
Flytning af driften til ISO-certificeret driftscenter
Indberetning af statistik til datawarehouse (GYM, EUD, AMU)
Gennemførsel af afsluttende test mod AUB i samarbejde med STIL og ATP
Diverse kartoteksbilleder til oprettelse/redigering af fx ringesystemer, skemaroller,
afdelinger, medarbejdertyper, kontakttyper m.m.
Konvertering af skoler til præproduktion.

Præproduktionsmiljø
De fleste skoler var repræsenteret på informationsmøderne i april, hvor vi fortalte om planen for overgang
fra EASY-A til UDDATA+. Her en kort opsummering:
Vi tilbyder alle skoler at komme på et præproduktionsmiljø med jeres egne data 2-3 måneder før
overgangen til UDDATA+. Dette for at I kan lære UDDATA+ lidt at kende, før I skal administrere det nye
system. Det vil dels give tryghed at kende til opbygningen og have prøvet nogle funktioner derinde, inden
det for alvor går løs, og dels vil det hjælpe jer til at se, om I skal ændre på jeres organisering, procedurer
m.v.

Vi har desuden lavet et forslag til en plan for overgang til UDDATA+, som blev præsenteret på
informationsmøderne. Vi opfordrer alle skoler til at overveje, om det foreslåede tidspunkt er OK og at
kontakte STIL, hvis det er. Hvis ikke, vil vi bede jer kontakte os via uddata@ist.com og foreslå alternative
datoer prioriteret efter jeres ønske. Er I i tvivl og har behov for at tale om datoen og fordele/ulemper
herved, så tag endelig fat i os, så vi kan få det afdækket og fastlagt dato.
I kan finde STILs liste over mulige datoer for konvertering her.

Hvad kan I gøre, inden I får adgang til præproduktionsmiljøet?
Alle skoler, der skal bruge UDDATA+ fremover, får adgang til et præproduktionsmiljø 2-3 måneder før
konverteringsdatoen. Der er en række ting, I med fordel kan få på plads, inden I får adgang til
præproduktionsmiljøet.
•

•

•

•

Brug UDDATA+: Vi anbefaler, at I tager så meget som muligt af det eksisterende UDDATA+ i brug
allerede nu. Det kan være samtykkemodulet, skema (Flex), arbejdstidsmodulet eller andre moduler,
I ikke anvender allerede, og som I ved, I gerne vil anvende.
Arkivering: Det er vigtigt at tage stilling til, hvor I arkiverer fremover. IST kan hjælpe med overførsel
af EASY-filarkiver til IMS. Vi har fundet en god model til dette, og de første succesfulde overførsler
er gennemført. I kan med fordel gå i gang allerede nu. Prisen for arbejdet for UDDATA+ er kr.
10.000,- ex moms frem til 1. juli. Derefter koster det kr. 20.000,- ex moms.
Projektorganisering: Vi anbefaler desuden, at I laver en projektorganisering el.lign. til at koordinere
migreringsprocessen. Herunder anbefaler vi, at I allerede nu beslutter hvilke medarbejdere, der
skal have adgang til UDDATA+ i præproduktionsperioden for at afprøve systemet.
Brug hinanden: Snak sammen med andre skoler. Vi tror på, at I kan hjælpe hinanden med rigtig
meget, så brug de skoler, I kender, og del gode ideer og gode råd.

Introduktion til UDDATA+
Når I kommer på præproduktionsmiljøet, får I introduktion til UDDATA+ på to måder:
•

•

I har adgang til optagelsen af en række webinarer, som løbende bliver opdaterede med de nyeste
funktioner. Disse webinarer er korte introduktioner, som ikke indeholder alt, men som giver en
indføring i eksisterende moduler.
I vil blive inviteret til en introduktionsdag, hvor IST’s konsulenter viser centrale funktioner, og hvor
der bliver tid til dialog og spørgsmål til brugen af UDDATA+.

Denne introduktion til brug af UDDATA+ har jeres skole købt sammen med UDDATA+. I vil derudover have
mulighed for at tilmelde jer eller rekvirere kurser samt at rekvirere konsulentbistand. Vi har lavet en
prisliste for disse kurser, som I kan se

Kommunikation på rejsen frem til overgang til UDDATA+
Konsulenterne i IST UDDATA er ved at udarbejde en drejebog til jer, hvor I kan se, hvad vi anbefaler jer at
tage stilling til /gøre i følgende tre perioder

•
•
•

allerede nu
mens I er på præproduktionsmiljøet
ved overgangen til UDDATA+.

Vi planlægger desuden at lave flere webinarer i maj og juni måned, i første omgang omhandlende
skolehjem og AMU.
De næste informationsmøder bliver afholdt i juni måned:
•
•
•

12. juni på EUC Lillebælt
13. juni på Roskilde Handelsskole
14. juni på Ålborg TECH COLLEGE.

Læs mere og tilmeld jer på ISTs hjemmeside her: https://www.ist.com/dk/informationsmoeder-om-uddata

Bevispapir
Vi er stadig leveringsdygtige i bevispapir, som kan benyttes til udskrift af beviser.
Bevispapiret leveres i A4 eller A3 med Undervisningsministeriets logo eller rigsvåbnet som vandmærke. På
A3-papiret er logoet placeret på bevisets tredje side (hvor fag og karakterer skrives).
Det er også muligt at få skolens eget logo på.
Bestil bevispapiret her: https://www.ist.com/dk/bevispapir

Tak fordi, du læste med!

