Nyhedsbrev for FGU-institutioner november 2020

Følg med i udviklingen på UDDATA+
Vi udvikler og forbedrer hele tiden funktionerne i UDDATA+. Vi har efterhånden skabt en god
funktionalitet i modulet Forløbsplaner, og mere kommer til.
Vi vil opfordre dig til at følge med i de udgivelser og rettelser, som vi dagligt lægger på vores
nyhedsside. Abonner på RSS-feeds her: https://info.uddataplus.dk/tilmeld-nyhedsbrev-og-rss-feed/
Vi er glade for at kunne nævne følgende nye funktioner:
•
•

Integration til studiekort
Flere udskrifter – bemærk, at det kræver særlige rettigheder under bestillinger at bestille de
nye udskrifter. Se vejledning her
• Skema kan nu vises i Outlook. Se vejledning her
• Fraværsregistrering kan nu spærres bagud i tid. Se vejledning her.
Og flere er på vej.
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 november måned kan du igen få en gennemgang af vores roadmap for de
kommende måneder. Det foregår digitalt fredag den 13. november kl. 10.00 - 11.00. Her kan du
høre, hvad vi har udviklet og udgivet den seneste tid, og hvad vi har planlagt til de kommende uger
og måneder. Du får også mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
Se alle webinarer om roadmap og tilmeld dig på https://www.ist.com/dk/webinar-om-status-paauddata-fgu.
Efter webinaret kan du se vores roadmap under nyhedsbrevene på vores hjemmeside:
https://info.uddataplus.dk/nyhedsbreve/.

Automatisk hentning af skattekort
Agidon forventer snart at påbegynde opgaven med at automatisere hentning af skattekort. Når det
er færdigt, vil det fungere sådan, at Agidon henter eleverne fra UDDATA+ til Lessor løn, tilmelder
eleverne til SKAT, henter deres skattekort og indberetter deres e-indkomst til SKAT. Funktionen skal
sættes op for hver enkelt institution.
Du hører nærmere, når Agidon er klar til at påbegynde opsætningen på institutionerne.

Workshop om EGU bonusportal
Tirsdag den 20. oktober afholdt vi en FGU-workshop med 19 deltagere, hvor vi fik input til forbedring
af EGU bonusportal. Der var en rigtig god dialog, og mange gode forslag kom på bordet.
Vi var glade for at kunne fortælle, at vi allerede senere samme uge kunne udgive følgende
forbedringer:
•

Ændring af datering på aktiviteter til dansk format

•
•

Kalenderstyring
Sletning af skoledag.

Vi prioriterer og udvikler løbende de resterende gode input.
Vi afholdt også en workshop om eksamensmodul den 4. november – se billeder fra dagen nedenfor.
Der var god tid til sparring på tværs af skolerne, selvfølgelig med afstand, mundbind og afspritning
efter gældende retningslinjer.

Hold øje med vores hjemmeside, hvor vi løbende udbyder nye kurser:
https://www.ist.com/dk/kurser-fgu.

Support på UDDATA+
Der er i disse måneder mange erhvervsskoler, der skifter administrativt system fra EASY-A til
UDDATA+. Det betyder et stort pres på supporten, og der påvirker desværre også supporten til FGUinstitutionerne.
De mange supportsager betyder, at der er længere svartid end ønskeligt. Vi opfordrer derfor til, at vi
hjælper hinanden med at nedbringe svartiden. Du kan hjælpe til en kortere svartid ved at lave en
grundig og fyldestgørende beskrivelse af dit problem og derved hjælpe konsulenterne til hurtigt at
forstå problemet. Se vejledning om den gode supportsag her.

Brug vores mange vejledninger
Du kan som altid få hjælp fra de efterhånden mange vejledninger og videoer, der ligger i
kundecentret og på vores hjemmeside: https://info.uddataplus.dk/vejledninger/.
Vi opfordrer dig til at tjekke vejledningerne, inden du sender en supportsag ind til os. Ofte kan du
finde løsningen på dit problem i vejledningen.

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.

