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60 skoler på UDDATA+ 
Om ganske kort tid er alle 60 skoler migreret til UDDATA+. Det er en kæmpestor milepæl, som vi har 

arbejdet hårdt for de sidste 5 år, og vi er både glade og stolte. 

Skolerne, der er migreret her i december, er følgende: 

• Aalborg Handelsskole 

• Kold College 

• Tech College 

• EUC Lillebælt 

• AMU Syd 

• AMU Fyn 

• Vejen BC 

• Håndværkerskolehjemmet 

En migrering sker i et samarbejde og kræver grundig forberedelse, fælles fokus og af og til 

overbærenhed, og vi vil gerne sige tak for det gode samarbejde med jer. Migreringen har været et 

fælles projekt, og vi er virkelig glade for og stolte over, at det er gået godt, trods de udfordringer, der 

selvfølgelig har været. Tusind tak for jeres store indsats og for det gode samarbejde. 

Vi er helt klar over, at der har været alt for lange svartider på supporten de seneste måneder. Også i 

den forbindelse vil vi gerne sige jer tak for jeres overbærenhed og tålmodighed. Vi knokler stadig på 

for at svare så hurtigt som muligt og har en klar målsætning om at nedbringe svartiderne lidt efter 

lidt, når vi ikke samtidig skal klare migreringer. 

Nu kan vi se frem til et mere koncentreret fokus på forbedringer og nyudviklinger i UDDATA+. Vi 

glæder os også til at udbyde kurser, så I kan blive klædt endnu bedre på til at udnytte alle de 

funktioner og hjørner, der allerede findes i UDDATA+, og som vil blive udbygget efterhånden. 

 

Kursuskatalog online 
Vi har nu udarbejdet et kursuskatalog for 2021, som indtil videre indeholder mange kurser de første 

ca. tre måneder. Kataloget vil blive udbygget løbende. Du finder kursuskataloget her.  

https://www.ist.com/dk/kurser-gymnasie-erhvervsskoler-og-akademi


På de kurser, der foregår med fysisk tilstedeværelse i Svendborg, overholder vi selvfølgelig alle 

gældende corona-restriktioner både i forhold til antal deltagere, afstand og håndsprit. Da vi kun må 

være 10 personer i samme lokale, afholder vi flere kurser om samme emne, men vi vil også afholde 

webinarer om de emner, hvor det giver mening. Vi har endnu en gang udvidet antallet af 

konsulenter og gør alt, hvad vi kan, for at finde en god balance mellem kurser og support, så I bliver 

hjulpet bedst muligt. 

I skal være opmærksomme på, at I også kan rekvirere kurser til jeres egen skole, evt. sammen med 

andre nærliggende skoler. Desuden yder vi gerne konsulentbistand enten hos jer eller online. Læs 

mere i kursuskataloget. 

 

Nye funktioner i UDDATA+ 
Vi har udviklet en række nye funktioner i UDDATA+ samt diverse nødvendige fejlrettelser. Du kan 

bl.a. andet nu finde: 

• AMU:  

o Massefakturering af kursister 

o Overblik over tilstededage 

o Forbedring af tilmeldingsflow 

o Antal tilmeldinger vises på kursusoversigten 

• Håndtering af Åben Uddannelse 

• Arbejdstid: anmodning om ferie 

• Forbedringer i eksamensmodul og XPRS-indberetning 

• Forbedringer i optagelsesmodulet 

• Mulighed for hentning af yderligere data i API, fx skoleforløb frem i tid og optage-data. 

Følg også med i de daglige nyhedsudgivelser https://info.uddataplus.dk/ 

 

Glædelig jul og godt nytår 
Årets sidste nyhedsbrev skal slutte med et stort ønske til jer alle om en glædelig jul og et godt nyt år 

2021. Vi har nok alle brug for en rolig juleferie, selv om den som alt andet bliver præget af kampen 

mod corona. I IST glæder vi os til i 2021 at fortsætte samarbejdet med jer og til at kunne tilbyde 

endnu flere funktioner i UDDATA+. 
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