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Dagsorden

✓ Indledning 

✓ Lidt om Corona

✓ Gennemgang af roadmap

✓ Spørgsmål via chat og svar herpå

✓ Afslutning



Marts 2020

✓ API opdateres

✓ Forbedring af eksamensmodul

• Masse-upload af fotos – upload af billeder fra fotoautomater/fotografer

✓ Screeningsresultater for dansk og matematik i forløbsplaner, samt indberetning til 
datavarehouse



April 2020
• Analyse: Arbejdstid (inkl. syge- og ferieanmodning, samt tilpasning til ny ferielov)

• Ungedatabasen - ”Udslusningstaxameter”

• Analyse: Integration til EDUP: Flytning og udlån af elever & aktivitetsindberetning

• Kartoteksvinduer
✓ Flere muligheder for oprettelse og redigering af stamdata

• Opret og rediger Aktivitetsafdelinger

• Opret Landekoder og postnumre

• Vindue til redigering af Studieretninger og fag på studieretninger

• Indberetning til EGU bonusportal (test delen ved ATP)

• Overbliksbillede over aktive hold

✓ Læringsmål for almenfag i forløbsplan

• Udskrive forløbsplan som PDF

• Udskrive forløbsplaner fra tidligere ophold (hvis man har rettigheden til det)

• Almen-fag med kun G niveau



Maj 2020
• Forbedring af opgave og ressource modulerne

• Integration til Eksamensdatabasen

• Indberetning til EGU bonusportal (er i drift)

• Håndtering af Åben Uddannelse og IDV

• Beviser til gymnasialeuddannelser og FGU

• Forbedringer af APP. Elev kan se sit eget fravær

• Integration til EDUP: Flytning og udlån af elever & aktivitetsindberetning mellem skoler

• Re-design af forløbssamtaler for bedre overblik

• Udvælge fokus-punkter i læringsmål

• FGU – Sorterings-muligheder i elev-oversigten



Juni 2020

• Arbejdstid (integration til SLS-indberetning og ny ferielov samt øvrige forbedringer af 
funktionalitet)

• Integration til IMS arkiv

• Samtykke- og politikker

• Ny bekendtgørelse til systemgodkendelse implementeres

• Forbedringer af APP - Underviser kan registrerer fravær på elever

• Nye integrationsmuligheder til Uni Login – skift elevpassword

• Analyse: KPI/ledelsesrapportering

• Løn- og omkostningsfordeling



August 2020 og senere

• Fraværs-sms til elever og værger: Automatisk afsendelse af sms, når elever ikke er mødt og 
der ikke er indmeldt sygdom eller anden årsag

• KPI/ledelsesrapportering

• Timeplan – time/fagfordeling

• Redesign af elevstamdata vindue



Løbende udviklingsaktiviteter

• API opdateres

• Beviser

• Fejlrettelser / support

• Bestillinger og Z-udskrifter

• Nye snitflader


