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Dagsorden

✓ Indledning

✓ Gennemgang af roadmap

✓ Spørgsmål via chat og svar herpå

✓ Afslutning



Oktober 2020

✓ Arbejdstid:

✓ Færdiggørelse af SLS

✓ Anmodning om ferie – ny ferielov

✓ Analyse: IDV i UDDATA+

✓ Teksteditor i opgavemodulet

✓ Beviser til FGU

✓ U520 (Erklæring om gennemført undervisning)

• Dokumenter og rapporter ud fra skabeloner

✓ Integration til IMS arkiv (afventer IMS)

✓ Ret/opret note - notifikationer

✓ 12 erhvervsskoler mere på UDDATA+



November 2020

• EDUP: Flytning af elever

✓ Spærring for at rette i fravær efter skoleydelseskørsel

✓ Forbedringer ved EGU-BonusPortal

✓ Integration til SKAT (Agidon)

✓ Udestående beviser

✓ Erklæring om gennemført undervisning

✓ Support og fejlrettelser

✓ Z-udskrifter

✓ 15 erhvervsskoler mere på UDDATA+



December 2020

✓ IDV kan administreres i UDDATA+

✓ Mulighed (rettighedsstyret) for at elever kan se egne forløbsplaner

✓ Tjekjob til fuldtidsindberetning

✓ Udslusningstaxameter: Hentning/indberetning

• Generel fakturering - herunder IDV fakturagrundlag

• Arbejdstid: Yderligere forbedring

✓ Integration til studiekort

• Højest prioriteret forslag fra arbejdsgrupper

✓ Support og fejlrettelser

✓ Z-udskrifter

✓ 9 erhvervsskoler mere på UDDATA+



Januar 2021

• Forbedringer af APP. Elev kan se sit eget fravær

• Kontroller før indberetning af data til Danmarks Statistik

• IMS integreret (afventer IM-Soft’s opdatering af IMS arkiv)

• NEM-konto integration (arbejdet pågår hos Agidon)

• Support og fejlrettelser

• Z-udskrifter



Februar 2021

• Prøveudtræk af fag til elever

• Analyse: Integration til data fra KUI sagsbehandlingssystem

• Udslusningstaxameter: visning af de elever som ikke kan få tilskud

• Analyse: Optagelse.dk 

• Forbedringer af APP - Underviser kan registrere fravær på elever

• Forbedring af brugergrænsefladen - fx. af workflow (fx fra AGU til PGU)

• Support og fejlrettelser

• Z-udskrifter



EGU-bonus portal

• Oprettelse af flere aktivitetstyper

• Mulighed for gentagelse ved oprettelse af aktiviteter 
minus praktik

• Markering af off. eller privat arbejdsgiver

• Visning af arbejdsgiver kontaktoplysning på EGU-forside

• Total slet af aktiviteter minus praktikaftaler

• Visning af EGU-planens aktiviteter i forløbsplaner med 
tilhørende printfunktion

• Forbedring af Forløbsplaner

• EGU bonusportal skal også indeholde CØSA og skoleydelse



Marts 2021 og senere

• Fraværs-sms til elever og værger: Automatisk afsendelse af sms, når elever ikke er mødt og der ikke er indmeldt sygdom 
eller anden årsag

• Forbedring af opgave modulet

• Forbedring af ressource modulet

• Redesign af elevstamdata vindue

• Indberetning og tælleperioder

• Søgning på tværs af afdelinger

• Fornyelse/forbedring af Skema

• Løn- og omkostningsfordeling

• Analyse: KPI/dashboard

• Support og fejlrettelser

• Z-udskrifter



Links til nyheder

Se nyheder for UDDATA + : https://info.uddataplus.dk/

Find dagens roadmap: https://info.uddataplus.dk/nyhedsbreve/

Nyeste omkring Z-udskrifter: https://info.uddataplus.dk/nyzblog/

Næste roadmap webinar: 8. januar 2021, kl. 11:00 – 12:00

OBS: Ny dato: 5. februar, kl. 11:00 – 12:00

- (velkommen tilbage fra en forhåbentlig god jul og et godt nytår:-)

https://info.uddataplus.dk/
https://info.uddataplus.dk/nyhedsbreve/
https://info.uddataplus.dk/nyzblog/
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