Nyhedsbrev juni 2020
Daglige nyheder om udgivelser og rettelser
Mange af jer har efterspurgt mere detaljeret information om, hvad der udgives og rettes i UDDATA+. Vi har
nu gjort det muligt at følge med i de vigtigste udgivelser og rettelser på daglig basis. Vi lægger hver dag en
lille nyhed op, hvor vi ganske kort orienterer om dagens nye features og rettelser. Vi håber, I bliver glade
for dette tiltag.
Du kan læse nyheden på https://info.uddataplus.dk/ – se Dagens opdateringer. Du kan også få nyhederne
tilsendt via RSS-feeds. Klik her for at se, hvilke nyheder du kan abonnere på, samt vejledning til, hvordan du
gør.

Ti erhvervsskoler benytter nu UDDATA+ fuldt ud
Siden sidste nyhedsbrev blev sendt ud, er yderligere fire skoler overgået til UDDATA+. Vi kan byde
velkommen til:
• UC Syd
• Københavns Professionshøjskole
• Professionshøjskolen VIA+ og Professionshøjskolen UCN
• SOSU Syd.
Yderligere en række skoler er på vej over på UDDATA+ inden sommerferien.
Generelt er konverteringerne gået rigtig fint. Efterhånden som flere skoler bruger UDDATA+, mærker vi
tydeligt, at skolerne har brugt EASY-A på mange forskellige måder. Vi oplever derfor løbende nye
forventninger til UDDATA+. Det gør os klogere på, hvad UDDATA+ skal kunne, og hvad konverteringen skal
omfatte. Vi udvikler derfor hele tiden både funktionerne i UDDATA+ og indholdet i konverteringen, så
skolerne efterhånden vil opleve overgangen til UDDATA+ mere og mere smidig.

Status på AMU-modulet
AMU-modulet bruges nu af de migrerede skoler, og synkroniseringen fra Efteruddannelse.dk til UDDATA+
kører automatisk.
Synkronisering den modsatte vej skal stadig foregå ét step ad gangen for at minimere fejl i forbindelse med
synkroniseringen. Vi kan således kun sende data til Efteruddannelse.dk, hvis der ikke er fejl i de registrerede
oplysninger på kursist eller kursus. Synkroniseringen mellem UDDATA+ og Efteruddannelse.dk har desværre
givet os en del flere fejl, end vi havde forventet. Derfor får forbedringer og fejlrettelser vedrørende AMU
fortsat allerhøjeste prioritet den næste tid.
Vi er godt i gang med integration til Navision. Flere af de migrerede skoler har fået Navision-integrationen
til at køre og kan dermed fakturere deres AMU-kurser.
Vi er opmærksomme på, at skolerne kan have forskellige Navision-opsætninger. Derfor tjekker vi Navisionopsætningen for hver skole for at sikre os, at integrationen kører, som den skal.

Webinar om roadmap – og et par funktioner på vej
I løbet af foråret har vi afholdt webinarer en gang om måneden, hvor Kenneth Seerup Jørgensen og Jens
Arne Madsen har givet en status på udviklingen af UDDATA+ og har fortalt om roadmap for udviklingen de
kommende måneder.
Det næste webinar holdes torsdag den 11. juni kl. 10.00 - 11.00. Du kan tilmelde dig her:
https://www.ist.com/dk/webinar-om-status-paa-uddata
Vi kan allerede nu løfte sløret for to af de funktioner, der bliver udgivet nu: Versionsskift og skrankevindue.
Vi er i gang med de sidste tests af versionsskift i UDDATA+. Vi ved, at der ofte er elever, der skifter version
af uddannelsen, så vi er glade for, at det nu bliver muligt at håndtere i UDDATA+.
Også det såkaldte skrankevindue, hvor ansøgninger, som ikke kommer ind via optagelse.dk, kan håndteres,
er nu på trapperne. Det er også en vigtig funktion, og det er derfor dejligt, at det nu kan udgives.

Modulet Arbejdstid
Vi kan glæde jer med, at vi er på godt på vej med videreudvikling af endnu en funktion, nemlig arbejdstid.
Der kommer flere funktioner i arbejdstidsmodulet til de migrerede skoler, og det vil også kunne håndtere
de nye ferieregler.
Der er nedsat en lille arbejdsgruppe om arbejdstidsmodulet med repræsentanter fra nogle skoler og fra IST.
De har senest holdt møde den 3. juni, og det forlyder efter mødet, at udviklingen er på rette vej. Vi glæder
os rigtig meget, til de udvidede funktioner kan bruges i det nye UDDATA+.

Beviser
Simulering til de gymnasiale uddannelser HHX og HTX er ved at være klar til brug for EASY-skolerne.
Desværre vil simulering ikke være tilgængelig på migrerede skoler i sommerterminen 2020.
For både EUX, HHX og HTX gælder, at vi er i gang med at revidere bevisernes bagsidetekster jf. udmelding
fra STUK.
Vær desuden opmærksom på nyheden vedrørende ’Bevisudskrivning juni 2020’ fra 2. juni 2020 på
info.uddataplus.dk: https://info.uddataplus.dk/bevisudskrivning-juni-2020/

Tak fordi du læste med og rigtig god sommer til jer alle!

