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Orientering jævnfør IST’s sikkerhedspolitik 
Tirsdag i den forløbne uge så vi os desværre nødsaget til at lukke UDDATA+ ned for at beskytte jeres 

data, da vi af en konkret skole blev gjort bekendt med en mulig sikkerhedshændelse i UDDATA+. Det 

var lykkedes for en elev at gå udenom brugergrænsefladen og få adgang til samtaler og 

kontaktoplysninger, som ikke vedkom eleven. 

Vi valgte at sætte al udvikling på hold og lave en grundig gennemgang af mulige 

sikkerhedshændelser samtidig med, at vi fik afklaret omfanget af den aktuelle brist. De nødvendige 

rettelser er gennemført.  

Vi har i løbet af vores analyse og gennemgang ikke kunnet konstatere, at data er blevet misbrugt, 

eller at der har været sikkerhedsbrud på andre skoler end på den berørte skole.  

Nedlukningen og de konkrete rettelser afstedkom efter genåbning desværre uhensigtsmæssigt lange 

svartider. Den ekstra sikkerhed, vi har indført, medførte øget logningstid, hvilket afstedkom den 

lange svartid. Derfor har vi optimeret hele vores logningsopsætning. Derudover skulle alle skoler 

vente på, at den samme liste blev loadet. Vi har nu splittet listen op, hvilket betyder kortere ventetid 

for den enkelte. 

Mandag morgen kørte UDDATA+ igen tilfredsstillende. 

Vi beklager de store gener, som nedlukningen har medført for jer alle.   

 

Nye features og opdateringer siden sidst 
UDDATA+ er stadig i løbende udvikling. Siden sidst kan vi bl.a. pege på følgende nye funktioner og 

forbedringer: 

• Forbedringer i AMU:    

o Flytning af hele perioder inkl. kursister i fagplanlægningen   

o Tilføjelse af flere tillægspriser på hold og fag   

o Korrekt visning af oplysninger på CVR- og P-numre. 

 

• Forside UDDATA+: Der bliver nu sendt vigtige driftsnyheder, som kan ses på forsiden (inden man 

logger ind på egen skole) 

• Nyt menupunkt: Integrationer. Her kan du (snart) finde opslagsvinduer til integrationers 

transaktionstabeller. Kræver UDDATAPLUS.ADM rettighed. Ny rettighed til dette menupunkt 

kommer snart 

• Forbedring af holdoversigt – default slutdato er nu d.d. 

• Du kan tilføje resultatform til skolefag – og slette dem, skolen har oprettet 

• En dialogboks fortæller eleverne, at de ikke kan logge på UDDATA+, hvis de forsøger at 

deaktivere Unilogin 

• Der er nu direkte link til elevnote fra samtaler 

• Der er lavet en vis-rettighed til elevstamdata, hvor alle felter i alle faner er ikke-redigerbare 



• Optagelse: Ansøgninger i oversigtsvinduet vises nu meget hurtigere 

• Nye tjeklister til CØSA-indberetning samt forbedring af eksisterende 

• Det er nu muligt at trække en csv-fil, så du kan se, hvilke data (elever) der indberettes for XPRS:  

o Muligt at flytte hold til selvoprettede terminer, så I på den måde kan være flere om at 

planlægge prøverne. Se vejledning om eksamensplanlægning 

o Rettet fejl i indberetning af censorkompetencer 

o Forbedret funktion ift. censorkompetencer. Nu gemmes de indsendte indstillinger 

• Karakterlister: Det er nu muligt at dele mellem GST og STA på karakterlister for eux- og gym-

elever. Se vejledning  

• Arbejdstid:  

• Der er oprettet nyt kartoteksvindue: Ansvarlig medarbejder til arbejdstid 

• Implementering af AFDVIS rettighed  

• Daglig opdatering af bl.a. beregning af omsorgsdage, optjent ferie og særlig ferie 

• Vi har produceret en vejledning til arbejdstid. 

• Vedr. Unilogin: UDDATA+ sender nu alle en persons aktive hold til Unilogin. Det hjælper bl.a. 

læringsportaler som bruger oplysningerne fra unilogin. 

Endelig er app’en opdateret, så eleven nu kan se sit fravær: 

 

 

Hjælp os med at hjælpe jer 
Vi vil gerne hjælpe jer så hurtigt som muligt med at løse de supportsager, I sender ind til os. Det kan 

vi kun gøre, hvis vi hurtigst muligt får alle de nødvendige oplysninger. I kan derfor hjælpe os – og jer 

selv – rigtig meget ved at sende alle oplysninger ind straks. 

 

Vi har som minimum brug for, at I: 

• Giver sagen en beskrivende overskrift 

• Laver en tydelig og uddybende beskrivelse i teksten 

• Giver sagen en prioritet 

• Holder øje med sagen i kundecentret. 

https://istdk.infocaption.com/1823.guide
https://istdk.infocaption.com/1158.guide
https://istdk.infocaption.com/1015.guide


Se her, hvordan du laver en god sagsbeskrivelse, tag f.eks. et skærmprint. 

Du vil om ganske kort tid selv kunne lukke dine afsluttede sager i Kundecentret. Når du har klikket på 

den aktuelle sag i ’Mine sager’, vil knappen ’Luk sagen’ dukke op. 

 

 

AMU enkeltfag 

Vi er pt. i dialog med STIL om opdatering af grænsefladebeskrivelsen i forhold til indberetning af 

AMU enkeltfag til eksamensdatabasen. Der mangler nogle oplysninger heri, før vi kan indberette. 

Hold øje med nyhederne i info.uddataplus.dk, hvor vi vil orientere jer, når enkeltfag kan indberettes. 

 

 

Optagelsesmodulet 
Alle skoler er i fuld gang med at optage elever til start i august. Der har været massivt tryk på 

optagelsesmodulet. Vi har med jeres hjælp haft lejlighed til at teste funktionaliteten, og vi arbejder 

på at rette og forbedre optagelsesmodulet. 

 

Ny medarbejder i UDDATA+ 
Vores dygtige Product Owner på AMU-området Anette Kondrup har desværre for os fået nyt arbejde 

i Aarhus, hvor hun bor. 

Vi har straks søgt efter en ny Product Owner og har været så heldige at kunne ansætte Karina 

Brokær, som mange af jer kender fra College360 og tidligere EASY-konsulent. Karina starter 1. april.  

Vi glæder os til samarbejdet og byder Karina hjertelig velkommen i IST. 

 

Samarbejde mellem IST UDDATA og skolerne 
Vi er glade for det gode samarbejde om migreringen, vi har haft med den enkelte skole. Vi har også 

haft stor glæde af samarbejdet om udviklingen af UDDATA+ med netværksgrupper, styregrupper og 

arbejdsgrupper. Tak til hver enkelt af jer for det rigtig gode samarbejde. 

Vi ønsker nu en ny samarbejdsform, så vi i fællesskab kan fremtidssikre UDDATA+ for nuværende og 

kommende skoler, og så UDDATA+ på bedste vis kan leve op til skolernes behov.   

Vi etablerer et Advisory Board med ca. 10 ledelsesrepræsentanter fra skolerne. Derudover etablerer 

vi en netværksgruppe, også med ca. 10 repræsentanter fra skolerne. Endelig etablerer vi en lang 

række ekspertgrupper/arbejdsgrupper med fokus på de forskellige dele af UDDATA+. 

https://istdk.infocaption.com/1583.guide
https://info.uddataplus.dk/


Ovenstående samarbejdsfora vil være et supplement til det samarbejde, vi har med de enkelte 

skoler.   

 

Der vil samtidig fortsat være forskellige samarbejdsfora med STIL, STUK og andre myndigheder.  

 

Det første møde i netværksgruppen blev afholdt den 22. marts 2021 med følgende deltagere:  

• Merete M. Thorsen, TEC 

• Pernille Lundberg, SOSU H 

• Marianne Holck, VidenDjurs 

• Jenny Møller, EUC Syd 

• Gitte Borup, Dalum Landbrugsskole 

• Anja Hviid, FGU Midtjylland 

• Lone Skælbæk, FGU Nordvestsjælland 

• Tina Møller Steenstrup, AMU Nordjylland 

• Connie Mikkelsen, EUC Sjælland 

• Lone Kulawig, Hansenberg 

• Michael Bondrup Holm, Roskilde Tekniske Skole 

• Helen Pahl, College360 

 

De personer, der inviteres til at deltage i de øvrige grupper, vil blive kontaktet, når grupperne skal 

påbegynde arbejdet.  

 

 

Ny hjemmeside på vej 
Snart lancerer vi en ny hjemmeside på www.ist.dk.  

Formålet med den nye hjemmeside er først og fremmest at gøre det lettere for dig at finde det, du 

søger. Den nye side har et enklere og mere tydeligt design, der gør det let at overskue.   

Desuden er den nye hjemmeside responsiv. Det betyder, at du kan besøge hjemmesiden fra enhver 

form for enhed, uden at den ser underlig ud.  

Hjemmesiden vil i første omgang som på nuværende www.ist.dk linke til info.uddataplus.dk på en 

række områder. Vi forventer inden sommerferien at have flyttet al information, så vi kan nedlægge 

info.uddataplus.dk.    

Du vil i starten kunne opleve, at der kan være nogle fejl og døde links - og vi håber, at du vil hjælpe 

os ved at fortælle os, hvis du finder noget, der skal rettes, eller som er svært at finde.  

Vi håber, du vil tage godt imod den nye hjemmeside. 

 

http://www.ist.dk/
http://www.ist.dk/

