Nyhedsbrev ultimo august 2019
EUC Syd i drift på UDDATA+
EUC Syd har nu været i drift på UDDATA+ siden 9. juli. Konverteringen er gået godt, og alle data er kommet
sikkert i havn på EUC Syds UDDATA+-database.
Der har som forventet vist sig nogle fejl og mangler. En stor del har vi allerede rettet, men der er fortsat
udeståender, som vi arbejder på højtryk for at rette. Det er selvfølgelig vigtigt, at så meget som muligt er
rettet, når alle de resterende skoler skal konverteres.
Vi har ugentlige statusmøder med EUC Syd, hvor vi udveksler information om fejlrettelser, nyopdagede fejl
m.m.
Birgitte Kastrup Hansen, Administrationschef hos EUC Syd siger om samarbejdet:
”Det er altid spændende at være de første brugere af en ny it-løsning.
Den systemtekniske konvertering gik som planlagt, og som ved ibrugtagning af ethvert nyt system, oplever
vi selvfølgelig også fejl og mangler, som IST UDDATA arbejder på højtryk for at udbedre.
Vi tror på, at vi indenfor den nærmeste fremtid har et system, som matcher vores uddannelses portefølje og
administrative behov, og som vi bliver glade for”.
Birgitte Kastrup Hansen
Administrationschef EUC Syd”

De næste skoler, der skal i drift
Den 3. og 6. september forventer vi at konvertere de næste to skoler over på UDDATA+, nemlig EUC
Sjælland og College360. Vi er i dialog med begge skoler om konverteringen og forventer, at det kommer til
at forløbe lige så glat som for EUC Syd.
Du kan se hele planen for implementeringen af skolerne på STIL’s hjemmeside.

Verdens bedste AMU-løsning
Vi glæder os til at vise AMU-modulet for jer alle.
Vi er ved at bygge det, som vores mest erfarne udvikler kalder ”verdens bedste AMU-løsning”. Vi forventer,
at løsningen er klar i starten af september.
Vi forventer at lave vejledninger og et webinar med præsentation af AMU-modulet, så snart det er klar.

API’et er klar
Vi har nu et færdigt API, hvorfra jeres 3.-parts-leverandører kan hente data. I kan hente information om
hvilke data, vi udstiller, her: https://api.uddataplus.dk/swagger-ui.html

Her skal I også give jeres 3.-parts-leverandører tilladelse til at hente data fra UDDATA+.

FGU-skolerne er i drift
Alle 27 helt nye FGU-institutioner, der slog dørene op d. 1. august, er nu i gang med at tage UDDATA+ i
brug. Det kræver en del arbejde at få systemet til at håndtere en anden institutionstype, men det skrider
godt fremad.
Med FGU-institutionerne har UDDATA+ fået en solid kundekreds, som kommer alle til gode. Vi har i den
forbindelse afviklet en række introduktionskurser og webinarer sammen med brugerne på FGUinstitutionerne. Hvis du er interesseret, kan du finde webinarerne på info.uddataplus.dk.

Support på UDDATA+
Vi har susende travlt i supporten i denne tid. Det medfører beklageligvis, at I oplever længere svartider, end
I er vant til. Vi arbejder hårdt på at følge med og nedbringe svartiden og håber på jeres forståelse.

