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Nye muligheder i UDDATA+ 
Vi er glade for at kunne præsentere dig for en række nye muligheder i UDDATA+. Du kan nu: 

• oprette skolepraktikforløb  

• generere PDF-udgaver af nogle Z-udskrifter, og flere er på vej 

• få vist antal afholdte og resterende lektioner på fag i gymnasialt lektionsregnskab 

• se en række forbedringer af eksamensmodulet 

• tage arbejdstid i brug efter konvertering fra EASY-A. Vi er nu klar med stamdata, 

sygemeldinger og integration til SLS. 

Med den konstante udvikling arbejder vi på, at UDDATA+ hele tiden bliver mere og mere 

brugervenligt. Der er stadig meget, der skal udvikles, men vi gnaver hele tiden lidt af til gavn for alle 

jer derude på skolerne. I kan følgende med i de daglige udgivelser under Dagens opdateringer her. 

 

Vil du med på Grundkursus i FLEX? 
Er du ny bruger, eller skal din skole i gang med at bruge FLEX til skemalægning? Så er du meget 

velkommen til at deltage i vores Grundkursus i FLEX den 5. november på Græsholmevej 56 i 

Svendborg. 

Læs mere og tilmeld dig på https://www.ist.com/dk/kurser-gymnasie-erhvervsskoler-og-akademi.  

 

Webinar om roadmap 
Mange af jer sætter stor pris på at følge med i vores roadmap og på den måde få en status på 

udviklingen af UDDATA+. I oktober måned kan du igen få en gennemgang af vores roadmap for de 

kommende måneder. Det foregår digitalt den 21. oktober kl. 10.00 – 11.00. Her kan du høre, hvad vi 

har udviklet og udgivet den seneste tid, og hvad der er planlagt til de kommende uger og måneder. 

Du får mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 

Se alle webinarer om roadmap her og tilmeld dig på https://www.ist.com/dk/webinar-om-status-

paa-uddata 

 

Visning af udskrifter i UDDATA+ 

Vi får flere spørgsmål om udskrifter, som ikke kan ses i UDDATA+. Når vi udgiver en ny udskrift, skal 

du tilføje den til rettighedsgrupperne. Hvis ikke den bliver tilføjet, mangler du rettigheder til at søge 

den frem. Se vejledning til det her: https://istdk.infocaption.com/1335.guide 

 

Du kan løbende følge forbedringer og nye udskrifter på Z-bloggen på info.uddataplus.dk. 
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Indberetning af AMU-kursister 
Vi arbejder fortsat hårdt og koncentreret for at gøre AMU-modulet smart og nemt at arbejde i, og 

som mange af jer kunne følge med i på det meget velbesøgte webinar den 11. september. Efter 

dette har vi afholdt en workshop, hvor vi har fået gode input til prioriteringen fra Karina Brokær fra 

College 360 og Marianne Holck fra Viden Djurs.   

Vi er i øjeblikket ved at gennemføre omfattende test af AMU-indberetninger for at være klar til den 

kommende indberetningsfrist for AMU-aktiviteter. 

 

21 erhvervsskoler i drift på nyt UDDATA+ 
Vi er stolte af, at der nu er hele 21 skoler, der bruger det nye UDDATA+. I september måned har vi 

budt velkommen til følgende skoler: 

• SOSU Herning 

• Erhvervsskolerne Aars  

• Jordbrugets Uddannelser 

• SOSU Fredericia-Vejle-Horsens 

• Skive College 

• Hotel- og Restaurantskolen 

Vi glæder os til at samarbejde med jer! 

I oktober vil yderligere 15 skoler forlade EASY for at gå fuldt over på UDDATA+. Det glæder vi os også 

meget til. 

 

IST bliver grønnere 
Hos IST fokuserer vi på bæredygtighed og FN’s verdensmål som en integreret del af vores arbejde. 

Som en del af en række initiativer for at gøre vores arbejdsplads mere grøn og bæredygtig er vi 

skiftet over til grøn strøm på vores kontorer i både Svendborg og Roskilde.  Vi har indgået en aftale 

med vores eksisterende elselskab om, at der kun leveres vindenergi til os. På den måde sparer vi 24 

ton CO2-udslip årligt.  

Konkret bidrager dette til mål 7: Bæredygtig Energi, mål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion samt 

mål 13: Klima-Indsats.  

      

 

Sikker opbevaring af data 
Sikker opbevaring af data er altafgørende – især når man som os arbejder med følsomme data.  

Vores datacenter ligger i Danmark og er et topmoderne niveau 3 datacenter. Det betyder, at vi stiller 

ekstremt høje krav til redundans, brandhåndtering og sikkerhed. Ganske få medarbejdere fra IST har 



fysisk adgang til datacentret, hvor al vores hardware opbevares aflåst. Ingen eksterne har adgang til 

vores data, og data forlader aldrig EU. 


