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Dagsorden

✓ Indledning 

✓ Gennemgang af roadmap

✓ Implementering april/maj

✓ Spørgsmål via chat og svar herpå

✓ Afslutning



Marts 2020
✓ Analyse og prioritering af ændringer til optagelsesmodulet

✓ API opdateres

✓ Forbedring af eksamensmodul, herunder XPRS flow

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

✓ Opdatering af data til præproduktion – friske data til endelig tjek ca. 4 uger inden overgang

✓ API adgang til separat testmiljø kan opsættes (kopi af præproduktionsmiljø)

✓ Integration til Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB)

✓ Integration til Praktikpladsen.dk indberetning af fravær fra EUD-elever, HTX og HHX

✓ Indberetning til Ungedatabasen



Marts 2020 - fortsat
✓ Bevismodul til AMU

• AMU enkeltfag 

✓ Indberetning af statistik til datawarehouse (AMU)

✓ Synkronisering til/fra Efteruddannelse.dk

✓ Udbud – data sendes til Efteruddannelse.dk 

✓ Tilmeldinger - data sendes til Efterudannelse.dk

✓ Tilmeldinger - modtages fra Efteruddannelse.dk

✓ Tilstededage – data sendes til Efteruddannelse.dk

✓ Betalingsdel til AMU

✓ Integration til Navision Stat

✓ Generering af faktura til kursist

✓ Mangler faktura til virksomhed

✓ EUC Sjælland 



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

• Håndtering af praktik for SOSU skolerne

✓ Betalingsdel til AMU

✓ Tjek af betalingsstatus

• Skolehjem

• Fakturering af elever

✓ Flere muligheder for oprettelse og redigering af stamdata – kartoteksvinduer

• Analyse: Forbedringer af AUB indberetningsvinduet

• Indberetning til EGU bonusportal



April 2020 - fortsat

✓ Overbliksbillede over aktive hold

✓ Læringsmål for almenfag i forløbsplan

• SU indskrivningskontrolliste

✓ DEKRA – 2 skoler

✓ Viden Djurs

✓ Hansenberg



Maj 2020
• Integration til Eksamensdatabasen

• Fejlrettelser og forbedringer AMU

✓ Beviser til EUD

• Beviser til gymnasiale uddannelser og FGU

• Forbedringer af APP. Elev kan se sit eget fravær

• Skrankevinduet til optagelse

• Versionsskifte på elever

• Skolehjem 

• Booking af gæster og kursister

• Fakturering af gæster og kursister

✓ UC Syd

✓ Københavns Professionshøjskole

✓ VIA/UCN

• SOSU Syd



Juni 2020

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

• Integration til IMS arkiv

• Samtykke- og politikker

• Forbedringer af APP - Underviser kan registrerer fravær på elever

✓ Holddannelse og skemalægning af 10. klasse i UDDATA+

• Forbedring af opgave og ressource modulerne (fra maj)

• Håndtering af Åben Uddannelse og IDV (fra maj)

• Forbedringer af AUB indberetningsvinduet (fra maj) 

• EDUP: Flytning og udlån af elever & aktivitetsindberetning mellem skoler (fra maj)



Juni 2020 fortsat

• Nye integrationsmuligheder til Uni Login – skift elevpassword

• Analyse: KPI/ledelsesrapportering

• Lektionsregnskab (GYM) som viser antal afholdte lektioner pr. fag og hvor mange 
lektioner som resterer

• Løn- og omkostningsfordeling

• Integration til UnoITs Brobygningsløsning

• Analyse af deling af data imellem erhvervskoler, der haft fælles database i EASY-A



August 2020 og senere

• VUC kan administreres i UDDATA+

• 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

• Elevernes valg af studieretninger/valgfag

• Redesign af elevstamdata vinduet



Løbende udviklingsaktiviteter

• API opdateres

• Beviser

• Fejlrettelser / support

• Bestillinger og Z-udskrifter

• Opdatering af data til præproduktion

• Konvertering og implementering af nye skoler 

• Nye snitflader



Implementering

Stil.dk

https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/frit-valg-af-studieadministrative-systemer/overgange


Udgivet funktionalitet i 2020

Flere bestillinger / Z-udskrifter klar til brug

Oprettelse af ”kundecenteret” for transparent support, sikker mail og overblik 

Elever & medarbejdere kan vha. en upload-funktion selv lægge fotos ind på deres profil

Analyse og forbedringer af uddannelsesforløb

Analyse: Arbejdstids-modulet: ”komme-gå” & normtid samt estimering af rest (af MVP)

APP – skema, noter/lektier, samtaler/notifikationer, Syg- og raskmelding. virker for alle

Modul version 1.0 til skolehjem



Udgivet funktionalitet i 2020

Input fra workshops om FGU forløbsplaner og elevadministration

API opdateres (her InLogic, Accobat, Agidon, Urkund og Praxis) 

Ny login forside

Bevismodul til erhvervsuddannelsesområderne

Oprettelse af kurser med fag og undervisere (AMU)

Indberetning til ungedatabasen for FGU

Oprettelse af medarbejdere/elever i skolernes AD


