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Om roadmappet
Roadmappet er et udtryk for den nuværende plan og viser dermed, hvad vi forventer at
arbejde med i de kommende måneder.
Den forestående implementering af de mange skoler har dog til enhver tid højeste prioritet.
Det betyder, at hvis der i forbindelse med konverteringen opstår uforudsete udfordringer, vil
løsningen af disse udfordringer kunne skubbe til planen.

Ligeledes kan der opstå nye behov og krav fra ministeriets side, som skal prioriteres ind.

Før 2020
Udvikling og test af indberetninger til CØSA, XPRS og US2000 indberetninger

Fuld integration til UNI-login
Fuld integration til UMO’en (CØSA)
Funktion til oprettelse af elever i UDDATA+, herunder testelever med fiktivt cpr-nr.
Funktion til oprettelse af medarbejdere, herunder testmedarbejdere med fiktivt cpr-nr
Vindue/fane til registrering af meritter/fritagelser for elever
Integration til AUB Indberetning af skoleophold i samarbejde med ATP og STIL
De første Z-udskrifter og bestillingsbilledet er klar til brug.

Før 2020
Ungedatabasen: Sende og hente bl.a. ”Udslusningstaxameter”

Konvertering af skoler til præproduktion gennemført
Konvertering af første skole til drift på UDDATA+ gennemført sommeren 2019
IST sikrer at skolen har overblik over deres supportsager i ”kundecenteret”
IST UDDATA API’et udstiller skolens data til en række af skolernes 3. partsleverandører.
UDDATA+ sender notifikationer og ”alerts” (beskeder) der styrker kommunikationen
mellem lærer og elever samt til/fra skolens administration
UDDATA+ driftes hos IST Cloud som er IST’ internationale og certificerede driftscenter i
Ballerup.

Før 2020
AMU-modul (version 0.9) herunder:
Oprettelse af kurser med fag og undervisere
Indberetning af statistik til datawarehouse (AMU)
Indberetning til Efteruddannelse.dk
Betalingsdelen (integration til Navision Stat), generering af faktura, tjek af betalingsstatus.
AMU beviser (version 0.9) og AMU bevisindberetning (version 0.9)
Bevismodul til erhvervsuddannelsesområderne herunder fortolkning af bekendtgørelser
Bevismodul til EUD området, herunder EUX
Bevismodul til HTX og HHX
Bevismodul til AMU

Integration til Eksamensdatabasen.

Januar 2020
AMU-modul (version 1.0) herunder:
Oprettelse af kurser med fag og undervisere
Indberetning af statistik til datawarehouse (AMU)
Indberetning til Efteruddannelse.dk
Betalingsdelen (integration til Navision Stat), generering af faktura, tjek af
betalingsstatus
AMU beviser (version 1.0) og AMU bevisindberetning (version 1.0)
Modul version 1.0 til skolehjem
Input fra UDDATA+ netværksgruppen.
Elever & medarbejdere kan vha. en upload-funktion selv lægge fotos ind på deres profil

Én skole konverteres til drift i UDDATA+.

Februar 2020
Gemme elevdata i IMS Arkiv
Integration til Praktikpladsen.dk indberetning af fravær fra EUD-elever, HTX og HHX
(obligatorisk fra 1/1 2020)
IST UDDATA API opdateres
UDDATA APP
Arbejdstids-modulet: ”komme-gå” & normtid samt estimering af rest (af MVP)

Oversigtsbilleder til bl.a. ”masseopdatering” af skolepraktik m.m.
Input fra UDDATA+ netværksgruppen
Gennemgang af brug af betegnelser og terminologi i UDDATA+. (Trin 1 af 2)
Seks skoler overgår til drift i UDDATA+.

Marts 2020
Optagelsesmodulet
Opdatering af (LMS) moduler ud fra indmeldte fejl gennem foråret. Forbedringer og
fejlrettelser i opgavemodul, samtalemodul, fraværsstatisk mm.
Åben Uddannelse kan administreres i UDDATA+
IST UDDATA API opdateres
Input fra UDDATA+ netværksgruppen

Masse-upload af fotos
Samtykke- og politikmodulet
Nitten skoler overgår til drift i UDDATA+.

April 2020
Arbejdstid (inkl. syge- og ferieanmodning)
IST UDDATA+ API opdateres.
Gennemgang af brug af betegnelser og terminologi i UDDATA+ (Trin 2 af 2)
Opstramning af placering af funktioner og knapper
UDDATA APP’en kan også registrere fravær
Input fra UDDATA+ netværksgruppen
Lektionsregnskab (GYM) som viser antal afholdte lektioner pr. fag og hvor mange
lektioner som resterer

Elleve skoler overgår til drift i UDDATA+.

Maj 2020
Løn- og omkostningsfordeling

IST UDDATA+ API opdateres
VUC kan administreres i UDDATA+
Input fra UDDATA+ netværksgruppen
Fjorten skoler overgår til drift i UDDATA+.

Juni 2020 og senere
Integration til EDUP: Flytning og udlån af elever & aktivitetsindberetning mellem
skoler af AMU kursister (EDUP)
Arbejdstidsmodulet (integration til SLS-indberetning og ny ferielov samt øvrige
forbedringer af modulet)
UBOX
IST UDDATA+ API opdateres
Input fra UDDATA+ netværksgruppen
Syv skoler overgår til drift i UDDATA+ i juni måned.

Juni 2020 og senere
Slette- og arkiveringsservice: Vi skal sikre at personfølsomme data kan
slettes/arkiveres når der ikke længere er en grund til at det ligger i systemet
Fraværsbreve til virksomheder/praktikvirksomheder når deres elever har ulovligt
fravær under skoleophold
Fraværs-sms til elever og værger: Automatisk afsendelse af sms, når elever ikke er
mødt og der ikke er indmeldt sygdom eller anden årsag
AD brugeroprettelse

KPI.

