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Endnu en skole i drift på UDDATA+ 
Vi er rigtig glade for og stolte over, at endnu en skole er sat i drift på UDDATA+. Denne gang er det EUC 

Sjælland, der fremover skal administrere skolens data i UDDATA+. Konverteringen fra EASY-A er gået 

fuldstændig efter planen. I IST står vi nu klar til at vejlede og hjælpe med opstarten, så skolens eventuelle 

spørgsmål om funktioner og drift bliver besvaret hurtigst muligt. 

Den 14. april konverterer vi data over i UDDATA+ for yderligere to skoler, og derefter følger de næste skoler 

den 21. og 24. april. 

 

Synkronisering mellem AMU og Efteruddannelse.dk kører nu 
Vi har længe arbejdet med at få synkroniseringen mellem AMU-modulet og Efteruddannelse.dk til at køre 

automatisk. Det har givet store udfordringer. Vi er så langt nu, at når skoler migrerer, fungerer 

synkroniseringen til Efteruddannelse. Vi er nu i gang med de allersidste tests. Der er stadig justeringer, der 

skal foretages i AMU-modulet, og det arbejder vi selvfølgelig fortsat med.  

Samtidig kan vi også informere om, at AMU-beviser er klar.  

 

I disse Corona-tider … 
I IST er vi klar til at holde tidsplanen for implementering trods de udfordringer, som Corona-krisen stiller. Vi 

har etableret hjemmearbejdspladser for næsten alle medarbejdere og tager ufortrødent kontakt til de 

skoler, der efter planen skal implementere UDDATA+ den næste måneds tid, så vi kan gennemføre 

implementeringerne som planlagt.  

Selv om det ikke er sjovt at undvære eleverne på skolen på grund af Corona-krisen, så kan det i forbindelse 

med konverteringen måske være en fordel. Det kan betyde, at der ikke er så mange afbrydelser og derfor 

mere arbejdsro til at tjekke data og få UDDATA+ godt op at køre. 

Nogle skoler er dog desværre så udfordrede, at de har valgt at udsætte implementeringen. Det er ærgerligt, 

men forståeligt. Administrative medarbejdere kan være hjemsendte, skolen kan have udfordringer med at 

få online-undervisning til at fungere, eller der kan være mange elever, hvis uddannelsesaftaler pga. Corona 

bliver opsagt.  

 

Midlertidige foranstaltninger vedrørende beviser i forbindelse med covid-19 
Skolerne har 1. april 2020 modtaget info fra STUK vedrørende retningslinjer for udskrivning af skolebeviser, 

administrative svendebeviser og uddannelsesbeviser. 



Vi har i den forbindelse udarbejdet en løsning, der tilgodeser både G2-beviser samt skolebeviser, så disse 

beviser kan udskrives uden de praktiske prøver. 

Når løsningen er tilgængelig, lægges der en vejledning på info.uddataplus.dk. 

 

Nye data og API-adgang til præproduktionsmiljøet 
Det er nu blevet muligt at give jer nye data i præproduktionsmiljøet ca. 3-4 uger før overgangsdatoen. Det 

betyder, at I kan afprøve funktionerne i UDDATA+ med de elever, som I kender pt. Vi forventer at åbne for 

API-adgang til præproduktionsmiljøet samtidig. Det har været meget efterspurgt, og vi er rigtig glade for, at 

3. parts-leverandørerne nu kan sætte deres systemer op i god tid inden konvertering. Bestil API-adgang til 

jeres 3. parts-leverandører ved at bruge bilag 4 til drejebogen i Teams.  

 

Udviklingsafdelingen udvides 
Vi har netop ansat nye medarbejdere i IST til UDDATA+. Det er rigtig dejligt, at vi på denne måde har 

udvidet kapaciteten og kan sætte mere turbo på udvikling, justeringer og rettelser i UDDATA+. Derudover 

har vi midlertidige aftaler med fem eksterne udviklere, som også hjælper i udviklingsafdelingen.  

 

Abonnér på nyhederne 
Vi har sat vores nyheder op, så du kan abonnere på dem via RSS-feed. På den måde får du direkte besked i 

din mailboks, når der kommer nye funktioner, når der er driftsforstyrrelser mm. Se vejledning til opsætning 

her. 

 

Webinar 
Vi afholder et webinar torsdag den 16. april kl. 11.00, hvor vi vil opdatere jer på UDDATA+ status. Hvad har 

vi udviklet på den seneste måned, og hvad vil vi arbejde med den kommende tid?     

Vi håber mange af jer vil deltage. Pas godt på jer selv og hinanden derude, og tak fordi I læste med.  

 

 

 

https://istdk.infocaption.com/1316.guide

