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Dagsorden

✓ Indledning

✓ Gennemgang af roadmap

✓ Spørgsmål via chat og svar løbende

✓ Ny hjemmeside

✓ Afslutning



Februar 2021

✓ Visning af udslusningstaxameter

✓ XPRS test med STIL

✓ Forbedring af forløbsstamdata på den enkelte elev

• AMU eksamensdatabase (afventer STIL udmeldning – est. April)

• På fagplanlægning skal TMK nedarves på kursist

✓ Forbedringer af Åben Værksted 

• Automatik Betax 0 = kursiststatus 4

✓ Skabelon- og brevgenerering

✓ Åben uddannelse: CØSA indberetning (afventer revisorens godkendelse)

• Indberetning af prøveresultater fra optagelsesprøver til Ungedatabasen

✓ XPRS indberetninger på nye skoler

✓ Forbedringer i eksamensmodul

✓ Forbedringer af optagelsesmodul

• Arbejdsgruppe:

✓ Nedsættelse af arbejdsgruppe med skole repræsentanter   - Tema: AMU Åben Værksted

• Nedsættelse af arbejdsgruppe med skole repræsentanter -
Tema: Personlig uddannelsesplan (afventer netværksgruppe)



Eksamensmodul

✓ Løst

✓Der er kontrol om resultatform er gyldig på fag i forbindelse med indberetning til XPRS 
(manuel oprettet)

✓Kontroljob af prøveplans indberetning

✓Ikke deltagende lærer vises ikke i konflikt i forbindelse med lærerfriholdelse

✓Div. tilføjelser på CSV filer i eksamensmodulet

✓tilføjelse til oprettelse af kæder

✓Censorindberetning - indberetningen ser ud til ikke at differentiere mellem terminerne

✓ Censorkompetencer forskellige rettelser/tilføjelser

✓ Kan huske tidligere indberetninger

✓ Kan trække CSV fra vinduet

✓ Skift af censurfag på SOP-hold (fler-fagligeprøver mundtlig)

✓ Det skal være muligt at være flere planlæggere på ad gangen i eksamensmodulet

✓ Det skal være muligt at samle SOP, EP og EOP på fælles prøvehold i forhold til planlægning

✓ Kontrolfunktion af prøvehold



Marts 2021

✓ Forbedringer i eksamensmodul

✓ Forbedringer af optagelsesmodul

• EDUP: Flytning af elever, Skolehjem, AMU udlån (indberetningsdata)

✓ AMU-beviser til eksamensdatabasen

✓ CPR straksopdatering (medarbejdere og elever)

✓ Opslagsvindue til UMO (skoleperioder)

✓ Nyt menupunkt: Integrationer (dataudveksling)

• EASY-P synkronisering hentning af uddannelsesaftaler /Praktikpladsen

✓ Forbedringer af APP: Elev kan se sit eget fravær

✓ Sikkerhedsopdatering (GDPR)

✓ Performanceoptimering 

✓ Opstart af netværksgruppen



GDPR



Fokus: EDUP

• EDUP: Flytning af elever
• Testforløb (april)
• Release (april)

• EDUP: Skolehjem
• Testforløb (april)
• Release (april)

• EDUP: AMU udlån (indberetningsdata)
• Testforløb (april)
• Release (april)

• EDUP: Udlån og deling af elever
• Testforløb (maj)
• Release (maj/juni)



April 2021
• Eksamensplanlægning – videreudvikling efter bruttolisten

✓ Planlægningshold til eksamen til fag på flere niveauer

• AMU Åbent værksted – yderligere forbedringer

• AMU Forbedring af synkronisering af tilstededage 

• AMU Skemaproblemer tilføjes problemfanen på kursusoversigt

• Forbedringer til optagelsesmodulet – herunder API

• Straksopdatering af uddannelsesaftaler

✓ Oversigt over navnebeskyttede elever og medarbejdere

• Tjekjob af gymnasiale beviser

✓ Forbedringer af APP: Periodevisning af elevfravær

• Arbejdstidsmodul: udvidelse af rettigheder

✓ Nedsættelse af arbejdsgruppe med skolerepræsentanter i samarbejde med netværksgruppen

✓ Supplerende indberetninger

✓ Eksamensmodul (fortsættelse)



Maj 2021
• Analyse: AMU forbedring af holdoversigt

• AMU Flytning fra efteruddannelse.dk til 
voksenuddannelse.dk

• Integration til karakterdatabasen (10. klasse)

• Hentning fra optagelse.dk til 10. klasse

• Integration til eksamensdatabasen (EUD) (afventer STIL 
udmelding)

• Forbedring af AUB indberetning

• Visning af AUB på elevniveau

• Simulering af gymnasiale beviser

• Supplerende analyse: Elevernes valg af studieretning og 
valgfag

• Fornyelse af systemgodkendelse: type-II

• Arbejdstidsmodul: lønsedler, timelønnede medarbejdere

• Nedsættelse af arbejdsgruppe med skolerepræsentanter 

• Forbedring af fuldtidsflow



Juni 2021

• EUD beviser til eksamensdatabasen

• Unilogin

• Analyse: AMU Forbedring af kursusoversigt

• AMU Forbedring af holdoversigt

• Prøveudtræk (simulering) af fag til elever på FGU og EUD

• Massehåndtering – yderligere muligheder

• Mulighed for skolens eget test- og præprodmiljø

• Forbedring af ressourcemodulet

• Forbedring af opgavemodulet

• VUC kan administreres i UDDATA+

• AMU skema og fraværsregistrering

• AMU Forbedring af holdoversigt

• AMU Generering af indkaldelsesbreve (‘Skolens sider’)

• Forbedringer af APP - Underviser kan registrere fravær på elever







Kursuskatalog

Se på IST.dk

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



Links til nyheder
Ny hjemmeside www.ist.com/dk

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: 12. maj 2021, kl. 10:00 – 11:00

Tak for i dag

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

