
 

 

 

Nyhedsbrev januar 2020 
 

Så er vi allerede godt i gang med 2020 efter en forhåbentlig dejlig juleferie. Vi kigger 

ind i et vanvittigt spændende halvår, hvor alle skoler skal konvertere til UDDATA+. Vi 

er utroligt glade og ydmyge over, at ikke mindre end 61 erhvervsskoler og -gymnasier 

har valgt at samarbejde med os om UDDATA+. Vi glæder os meget til at fortsætte 

samarbejdet. 

  

Systemgodkendelser 
Der har desværre gået nogle rygter om, at UDDATA+ ikke var systemgodkendt. Det 

rygte vil vi meget gerne rydde af vejen.  

I begyndelsen af det nye år fik vi den seneste allonge til vores systemgodkendelse af 

UDDATA+. Vi er med UDDATA+ fuldt godkendt til EUD, Gymnasier, AMU og FGU. 

Det er vi faktisk lidt stolte over. STIL udvider løbende kravene til de 

studieadministrative systemer. 

Du kan se vores erklæring og de tilknyttede allonger her. 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at tage kontakt til salgs- og 

marketingdirektør Kenneth Seerup Jørgensen. 

  

Drejebog 
Som nævnt i det sidste nyhedsbrev er vi ved at lave en ny version af drejebogen, 

som indeholder mange nye oplysninger i forhold til den tidligere version. Den nye 

version er lige på trapperne. Selv om I sikkert alle har arbejdet mere eller mindre i 

præproduktionsmiljøet, så vil også den nye version af drejebogen indeholde vores 

anbefalinger til, hvordan I bruger præproduktionsmiljøet. 

Vi anbefaler, at I afsætter tid til at undersøge præproduktionsmiljøet grundigt inden 

konverteringen, så I er forberedte, når I forlader EASY-A. Præproduktionsmiljøet 

opdateres løbende. Her kan I altid se, hvor UDDATA+ er i udviklingen. 

Som noget nyt har vi i drejebogen lavet en beskrivelse af funktioner, der ændrer sig i 

UDDATA+, når I konverterer. Det er nemlig sådan, at ’oprindelige’ UDDATA-

https://info.uddataplus.dk/wp-content/uploads/2020/01/Filer.zip


funktioner, der på nuværende tidspunkt fungerer sammen med EASY-A, skal 

genopbygges i UDDATA+, når I forlader EASY-A. Derfor vil der være ændringer. 

Beskrivelsen er ikke komplet, men indeholder mange af de betydende ændringer. 

Der er en række forskelle på at arbejde i UDDATA+ i forhold til i EASY-A. De 

forskelle arbejder vi med en beskrivelse af i vejledningerne til UDDATA+. 

  

Roadmap og udviklingsflow 
Vi er netop nu ved at opdatere vores roadmap, som sidst blev opdateret medio 

november. Når I læser det, vil I se, at vi arbejder med nogle af funktionerne på 

forskellige tidspunkter. Det skyldes, at vi først udvikler alle grundfunktioner, som 

nødvendigvis skal være på plads, for at I kan drive jeres skole på UDDATA+. Det er 

bl.a. det, vi har systemgodkendelse til. Derfor bliver de enkelte moduler eller 

funktioner ikke gjort helt færdige én ad gangen, men bliver justeret og forfinet 

efterhånden. Denne justering sker ud fra input fra de skoler, der allerede nu bruger 

UDDATA+, ud fra input fra netværksmøderne og ud fra input fra tidligere workshops. 

Vi arbejder pt. på implementeringsplan indholdende workshops og kursuser i foråret. 

I hører mere herom senere.   

  

Vejledninger 
Vi har det seneste halve år lavet rigtig mange vejledninger til grundfunktionerne i 

elevadministrationen. Disse vejledninger er blevet udarbejdet med henblik på FGU-

institutionerne, og vi er nu i gang med at sikre anvendeligheden også for 

erhvervsskoler, -gymnasier og AMU-skoler. 

På grund af udviklingsflowet ændrer vi løbende funktionerne og skærmbillederne. 

Vejledningerne bliver derfor forældede med forholdsvis korte mellemrum og skal 

justeres løbende. 

Vejledningerne vil blive lagt på info.uddataplus.dk under menupunktet ’Vejledninger’. 

De ligger desuden i vores kundecenter, som det næste afsnit handler om. 

  

Kundecenter 
I IST har vi et fælles kundecenter, som en del af de skoler, der bruger UDDATA+, 

allerede er tilmeldt. 

Kundecentret giver jer flere fordele. For det første vil kommunikation om supporten 

finde sted her, hvilket giver jer et bedre, samlet overblik over jeres supportsager. For 

det andet ligger alle vejledninger i kundecentret. Her kan du søge vejledninger frem 

https://info.uddataplus.dk/


ved at taste søgeord ind, så det er nemt at finde netop dén vejledning, du har brug 

for. 

Al kommunikation i kundecentret er pr. definition sikker. Dvs. I slipper for at huske at 

bruge metoder til sikker mail, så længe kommunikationen foregår inden for 

kundecentrets ’fire vægge’. 

Vi vil derfor opfordre jer til at tilmelde jer kundecentret hurtigst muligt. I finder en 

vejledning til tilmelding her. Når jeres skole er overgået til UDDATA+, vil al support 

foregå gennem kundecentret. 

I løbet af forår/sommer lukker vi for adgang til vejledninger på info.uddataplus.dk. 

  

Indberetninger og AMU-modul 
Der er nu gennemført CØSA aktivitetsindberetning af fuldtidselever, skolehjem, 

skolepraktik og AMU for EUC Syd. 

Der er stadig en del udeståender i AMU-modulet, som vi arbejder hårdt på. 

I skrivende stund kan vi fra AMU-modulet bl.a. 

• Oprette og redigere AMU-kurser i UDDATA+, og tilføje kursister. 

• Tilstedeværelsesregistrere kursister, der deltager på et kursus. 

• Skemalægge AMU-kurser i FLEX. 

I januar arbejder vi bl.a. med: 

• At rette fejl i forbindelse med synkroniseringen til Efteruddannelse.dk   

• At danne de oplysninger, der skal videre til Navision 

• At kunne danne et AMU-bevis og sende oplysninger til AMU-bevisdatabasen. 

  

Netværksgruppen 
Vi orienterede i november måneds nyhedsbrev om netværksgruppen (bestående af 6 

skoler), hvis formål er at hjælpe med kvalificering og afprøvning af tænkte og 

udviklede funktioner i UDDATA+ - herunder prioritering af udviklingsrækkefølge. 

Gruppen har nu mødtes i alt 5 gange – og har i overordnede træk arbejdet med input 

til: 

• Uddannelsesforløb, herunder kartoteker til skoledagskalender m.m. 

• Skolepraktik 

https://istdk.infocaption.com/1136.guide


 

• AMU 

• Elevbilledet – med dertilhørende faner 

• Skolehjem. 

Status er nu, at input efter disse møder ligger klar til at blive behandlet i udvikling hos 

os. Så snart det er færdigt, vil I kunne afprøve disse funktioner i 

præproduktionsmiljøet. 

Næste skridt for netværksgruppen er at drøfte Åben Uddannelse og IV. Den 5. 

februar går College360, Aalborg Handelsskole, Jordbrugets Uddannelsescenter og 

AMU Nord sammen med en af vores konsulenter ombord i denne opgave, så det kan 

blive udviklet i forlængelse af AMU-efteruddannelse. 

Den 4. + 5. februar vil flere skoler få mulighed for at se de allerede udviklede 

funktioner i efteruddannelsesmodulet, idet to uafhængige erfagrupper mødes disse 

dage. På disse møder kan skolerne således følge udviklingen. 

Der er en rigtig god energi i netværksgruppen, og begge parter ser det som et 

konstruktivt samarbejde – og tror på, at det er den rigtige vej frem mod det bedste 

studiesystem. 

Er du interesseret i at tale med en af deltagerne fra gruppen, er du velkommen til at 

rette henvendelse. Vi minder om, at de deltagende skoler er Dalum Landbrugsskole, 

SOSU H, SOSU Fyn, TEC, College360, EUC Syd og AMU Nordjylland. 

Vi glæder os til at vise flere nye funktioner frem og siger TAK til jer alle for 

tålmodigheden og TAK til netværksgruppens arbejde! 
 

 


