Nyhedsbrev 1. maj 2020
I en Corona-tid
Det er en meget anderledes tid, vi alle er i. Vi gør alt, vi kan, for at understøtte de forandrede
samarbejdsmønstre, så vi fortsat kan opretholde den gode dialog med jer.
Behovet for digital kommunikation og fjernundervisning er steget meget kraftigt, og her rummer UDDATA+
flere muligheder. Eksempelvis er trafikken på vores samtalemodul mangedoblet.
Den øgede belastning har gjort, at forskellige funktioner har øget svartid og sågar egentlige udfald. Det
beklager vi meget. Vi har fokus på at forbedre dette, og vi har blandt andet ændret i opsætning af
dataudveksling mellem EASY-A og UDDATA+, og vi har samtidig øget kapaciteten. Det har forbedret
situationen, men vi er ikke i mål endnu, og derfor fortsætter vi med fokus på optimering af driften, også
med tiltag der tager lidt længere tid at gennemføre. Vi håber på jeres tålmodighed i den sammenhæng.

Plan for skolernes overgang
STIL har som bekendt udmeldt forlængelse af nedlukningen af EASY-A. Det giver mulighed for at sprede
overgangen ud over længere tid, så knapt så mange skoler skal overgå til UDDATA+ i samme uge.
IST vil som udgangspunkt gerne konvertere 2-3 skoler til UDDATA+ om ugen. I disse Corona tider kender I til
begrebet ”En lav, grøn kurve er at foretrække frem for en høj, rød kurve”, og det kan også overføres til
implementeringsplanen. Her er det alt andet lige en fordel at sprede konverteringerne ud, så vi bedre kan
understøtte de enkelte skolers overgang. Der vil altid opstå konkrete udfordringer, der skal håndteres.
Det er muligt at fastsætte overgangsdatoer helt frem til 31. december 2020, men I skal særligt være
opmærksom på, at Efteruddannelse.dk i løbet af andet halvår 2020 afløses af Voksenuddannelse.dk. Da
Voksenuddannelse.dk ikke understøttes af EASY-A efter efterårsferien, vil vi opfordre jer til at finde en
overgangsdato til UDDATA+ forinden. Dermed bliver I godt understøttet af UDDATA+, da de webservices, vi
lige har sat i drift for Efteruddannelse.dk, også fungerer for Voksenuddannelse.dk. Det samme gælder for
fakturering af AMU, som også kører på UDDATA+ nu.
Kort sagt kan vi se, at en spredning af overgangsdatoerne jævnt over det næste halve år vil give jer den
mest gnidningsfrie overgang. Vi appellerer derfor til jer alle om at samarbejde med os om dette og
overveje, om I med fordel kan flytte overgangsdato, hvis I har samme overgangsdato som flere andre
skoler.

Understøttelse af skolerne i forbindelse med overgang
Vi lærer hele tiden af vores erfaringer om, hvordan vi bedst kan understøtte den enkelte skole omkring
konverteringstidspunktet. Samtidig har Corona-situationen tvunget os til at tænke anderledes. Vi har derfor
ændret vores plan for understøttelse af skolerne i forbindelse med overgang, og vil gerne hjælpe jer til et
bedre kendskab til UDDATA+ allerede inden overgangen.

Vi tilbyder nu:
•
•
•

Brush-up på nogle af de vigtigste funktioner inden overgang i form af online introseancer
Chat-funktion med den enkelte skole i den første tid efter overgangen
Mulighed for opfølgningsmøder målrettet enkelte moduler /funktioner i UDDATA+.

Disse tiltag kan kun give det fulde udbytte for jer, hvis det lykkes at sprede overgangsdatoerne ud over det
næste halve års tid.
Den ny plan for understøttelse af den enkelte skoles overgang til UDDATA+ bliver lagt ud sammen med
drejebogen.

Skoler, der er overgået til fuld drift i UDDATA+
Vi er rigtig glade for, at flere og flere skoler nu administrerer i UDDATA+. Følgende erhvervsskoler
administrerer nu i UDDATA+:
•
•
•
•
•

EUC Syd
EUC Sjælland
DEKRA med to skoler
Viden Djurs
Hansenberg.

Herudover bruger 26 FGU-institutioner også UDDATA+.
De næste skoler, der overgår til UDDATA+ i første halvdel af maj, er:
•
•
•

UC Syd
Københavns Professionshøjskole
VIA og UC Nord.

Vi glæder os til, at endnu flere skoler kommer til at bruge UDDATA+. Det er en meget spændende tid, og vi
arbejder dedikeret på at udvikle UDDATA+ og hjælpe jer alle sammen godt i gang.

Webinar
Vi afholder nu webinar en gang om måneden, hvor vi opdaterer 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. Tilmeld jer på https://www.ist.com/dk/kurser-gymnasie-erhvervsskolerog-akademi.

Vejledninger og nyheder
På https://info.uddataplus.dk/ kan I gennemgå de skrevne vejledninger, ligesom der er en række
videovejledninger. Under overskriften Vejledninger vil I også kunne gense tidligere webinarer, blandt andet
med status på UDDATA+.
Her vil I også kunne læse tidligere nyhedsbreve og få løbende information om driftsstatus.

Tak fordi I læste med. Pas på hinanden og jer selv derude.

