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Implementeringsplan 
Vi glæder os rigtig meget, til de næste skoler kommer over på UDDATA+, men vi har desværre været nødt 

til at ændre i implementeringsplanen for de første skoler. AMU-modulet mangler stadig at kunne modtage 

data fra Efteruddannelse.dk, og vi mangler at gennemføre en samlet test på modulet.  

Vi er derfor ikke klar til, at EUC Sjælland går over til UDDATA+. I skrivende stund pågår der drøftelser om, 

hvornår overgangsdatoen bedst kan ligge. Vi drøfter pt. den 27. marts 2020, som den nye dato.  

De skoler der ligger næst for i implementeringsrækkefølgen er kontaktet. Et par af skolerne bibeholder 

overgangsdatoen, mens et par andre skoler udskyder overgangsdatoen. Der er ikke lavet endelige aftaler 

for disse tidspunkter endnu. Vi forventer ikke, det betyder ændringer for de skoler, der skal konvertere 

efter påske. 

Nyt fra udvikling 
De allerfleste af de funktioner, mange af jer kender fra det nuværende UDDATA+, snakker sammen med 

data fra EASY-A for at kunne fungere. Det skal de selvfølgelig ikke blive ved med, når EASY-A lukker. Det 

betyder, at disse funktioner har skullet bygges om i UDDATA+, så de får fjernet afhængighederne af EASY-A.  

Der er forskel på, hvor kompliceret det er at bygge dette om. Vi er rigtig langt, og et par af de funktioner, 

der senest er bygget om, er APP’en, hvor man kan se skema, samtale og elever kan melde sygdom samt 

raskmelding. Denne APP fungerer nu i det nye UDDATA+. 

Det samme gælder for beviserne. Det er en funktion, som rigtig mange af jer har benyttet jer af. Bevis-

teamet her i IST har knoklet på de seneste måneder for at få skabeloner, de mange kontroller og tjek samt 

bevisudskrivning på plads ud fra de nyeste fagbekendtgørelser. De første beviser er nu på plads, og de kan 

udskrives. De øvrige skabeloner til beviserne udvikles løbende, og sættes i drift efterhånden som I får brug 

for dem. 

Webinar om status på UDDATA+ 
Den 12. marts kl. 11.00 – 11.30 holder vi et webinar med status på UDDATA+. Salg- og Marketingdirektør 

Kenneth Seerup Jørgensen og vicedirektør Jens Arne Madsen vil give en status på, hvor vi står lige nu med 

UDDATA+.  

I får en oversigt over, hvor langt vi er i udviklingen af UDDATA+ med en kort visning af de senest udviklede 

funktioner, bl.a. app’en. Vi vil også komme ind på, hvad vi arbejder med i den kommende periode. Vi vil 

også fortælle status på implementeringsplanen.  

Du kan tilmelde dig til webinaret på IST.dk  https://www.ist.com/dk/webinar-om-status-paa-uddata 

Der kan være max 100 deltagere på webinaret, så vi vil opfordre jer til tilmelde færrest mulige og sætte jer 

sammen om webinaret på skolerne. Webinaret bliver filmet og lagt tilgængeligt for jer efter gennemførslen 

på info.uddataplus.dk.  

 

Tak fordi I læste med. 
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