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Nyt roadmap for udviklingen af UDDATA+ 
Vi har udarbejdet et nyt roadmap for udviklingen i UDDATA+. Du kan se det på info.uddataplus.dk 

her og præsenteret i en video her. 

Når vi nævner en funktionalitet under en måned, betyder det, at vi arbejder med pågældende 

funktionalitet i den aktuelle måned. Det vil være forskelligt, om funktionaliteten kan udgives samme 

måned, eller om vi skal ind i den næste måned, før udvikling og test af funktionaliteten er 

færdiggjort, og I kan bruge funktionaliteten. 

 

3.-partsleverandører med adgang til skoledata via API 
Der er i skrivende stund 29 3.-partsleverandører, der har adgang til én eller flere skolers data via API. 

Det drejer sig om følgende leverandører: 

• Accobat • Herningsholm IT Center • IT Supportcentret 

• Agidon • Illumi A/S • Multitest-Tur 

• Boss • IMS A/S • Planorama  

• BUANCO • In Logic • Praxis 

• CompanYoung A/S • Innomate A/S • ReindexKnowledge 

• Ditmer • Instructure • SDBF 

• Ellegaard.net • IT Center Fyn • Synergi Reklamebureau 

• EFIF • ITCN  • Systematic 

• ESIS • ITCS • VIA University College IT-  

• Forsstrøm ApS • ItsLearning Danmark                supportcenter 

 

Alle leverandører har adgang til både præproduktionsmiljø (stage) og drift (production) til de skoler, 

der har sendt godkendelser ind til os. 

Det er vigtigt, at I – i god tid inden overgang – sender godkendelse til API-adgang for alle skolens 3.-

partsleverandører til os. Brug drejebogens bilag 4, udfyld med alle oplysninger og send skemaerne til 

ist-uddata-api@ist.com.  

 

https://info.uddataplus.dk/wp-content/uploads/2020/08/Roadmap_uddata_2020_AUGUST.pdf
https://istdk.infocaption.com/1595.guide
mailto:ist-uddata-api@ist.com


Sikring af drift ved uforudsete hændelser hos IST i Svendborg 

 

Der har den 21. august været brand på Græsholmevej i nabobygningen til vores kontor i Svendborg. 

Der udviklede sig farlig røg, og alle vores medarbejdere blev evakueret. Det betød desværre også, at 

driften af UDDATA+ blev påvirket, og også vores sædvanlige informationskanal info.uddataplus.dk 

blev lukket ned i nogle timer. Det lykkedes dog at få UDDATA+ i drift hurtigt igen efter en 

kontrolleret datanedlukning, hvor ingen data gik tabt. 

For at undgå nedbrud ved eventuelle kommende uforudsete hændelser, arbejder vi nu med sikring 

af vores servere, så en lignende hændelse får minimal betydning for skolernes drift i UDDATA+. Når 

alle skoler er konverterede, vil al datadrift ligge i Ballerup med backup i Valby. Dette er samtidig 

positivt for klimaet, idet CO2-udledningen herved minimeres. 

 

Ny bekendtgørelse om systemrevision  
STIL har i juli orienteret om ændringer i systemrevisionsbekendtgørelsen, som vil træde i kraft 1. 

januar 2021.  

Den hidtil anvendte ISAE 3402-systemrevisionserklæring bibeholdes, men bekendtgørelsen vil 

fremover stille krav om, at der i forbindelse med revisionen skal udarbejdes en separat 

datasikkerhedserklæring for systemet baseret på ISAE 3000-revisionsstandarden.  

Sikkerhedserklæringen vil ligesom ISAE 3402-erklæringen være en type 2-erklæring (dækkende 

perioden fra foregående revision til det aktuelle revisionstidspunkt). 



Den dataansvarlige og databehandleren skal ifølge Datatilsynet indgå en aftale, der overholder 

mindstekravene i Databeskyttelsesforordningens artikel 28. Det betyder, at der skal udarbejdes nye 

dataaftaler mellem os og skolerne. Vi er godt i gang med dette og vil kontakte jer, når det bliver 

relevant. 

Læs hele brevet fra STIL her 

 

Nyt Efteruddannelse.dk 
Efteruddannelse.dk, som vi kender det i dag, bliver udfaset i starten af 2021. Vi kender endnu ikke 

det præcise tidspunkt. 

STIL har givet følgende orientering vedr. skiftet: 

• Selve overgangen kommer til at ske over en weekend og med ”nedetid” for både ”det gamle 

efteruddannelse.dk” og ”det nye” 

• Der bliver flyttet data fra Efteruddannelse.dk, så kursister og virksomheder kan se 

tilmeldinger og VEU-ansøgninger i det nye system 5 år tilbage i tid 

• Nyt efteruddannelse.dk integreres med de studieadministrative systemer på samme måde, 

som efteruddannelse.dk gør det i dag. 

 

Konverterede skoler 
Der er i skrivende stund konverteret 15 skoler fra EASY til UDDATA+: 

• EUC Sjælland • SOSU Syd 

• DEKRA • SOSU Fyn 

• Viden Djurs • Roskilde Handelsskole 

• Hansenberg • UC Ringkøbing-Skjern 

• UC Syd • College360 

• Københavns Professionshøjskole • Varde Handelsskole 

• VIA og UCN • Svendborg Erhvervsskole og -
Gymnasier 

  
I september og oktober glæder vi os til at sige velkommen til yderligere hhv. 10 0g 17 skoler. 

file:///C:/Users/helbo/OneDrive%20-%20IST/Implementering/Nyhedsbreve/Efterår%202020/Orienteringsbrev_9_juli_2020_leverandører%20(002).pdf

