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Dagsorden

✓ Indledning

✓ Gennemgang af roadmap

✓ Spørgsmål via chat og svar løbende

✓ Afslutning



Marts 2021

✓ Forbedringer i eksamensmodul

✓ Forbedringer af optagelsesmodul

✓ AMU-beviser til eksamensdatabasen

✓ CPR straksopdatering (medarbejdere og elever)

✓ Opslagsvindue til UMO (skoleperioder)

✓ Nyt menupunkt: Integrationer (dataudveksling)

✓ EASY-P synkronisering hentning af uddannelsesaftaler /Praktikpladsen

✓ Løsning af AUB fejl relateret hertil

✓ Forbedringer af APP: Elev kan se sit eget fravær

✓ Sikkerhedsopdatering (GDPR)

✓ Performanceoptimering 

✓ Opstart af netværksgruppen



April 2021
• Eksamensplanlægning – videreudvikling efter bruttolisten

✓ Planlægningshold til eksamen til fag på flere niveauer

✓ Arbejdsgruppemøde (maj)

• AMU Åbent værksted – yderligere forbedringer

• AMU Forbedring af synkronisering af tilstededage (udskudt til efter voksenuddannelse)

• AMU Skemaproblemer tilføjes problemfanen på kursusoversigt (udskudt til efter voksenuddannelse)

✓ Forbedringer til optagelsesmodulet – herunder API

✓ Oversigt over navnebeskyttede elever og medarbejdere

✓ Tjekjob af gymnasiale beviser

✓ Forbedringer af APP: Periodevisning af elevfravær

✓ Nedsættelse af arbejdsgruppe med skolerepræsentanter i samarbejde med netværksgruppen

✓ Supplerende indberetninger

✓ Eksamensmodul (fortsættelse)



Maj 2021

✓ Analyse: AMU forbedring af holdoversigt

• Integration til karakterdatabasen (10. klasse)

• Hentning fra optagelse.dk til 10. klasse

✓ AMU multiplan

• Simulering af gymnasiale beviser (administration)

✓ Fornyelse af systemgodkendelse: ISAE 3402-type-II

✓ Tilføjelse af SPS markering på flere udskrifter

✓ Forbedringer af eksamensmodul (udgående censorat fra 
lærerside)

• Analyse: VUC kan administreres i UDDATA+



Maj 2021 fortsat
• Arbejdstidsmodul:

✓ Automatisk tilskrivning af ferie

✓ Fraværsoversigt: kollegaer oversigt (egen afdeling)

✓ Administrativt billede: se puljer/på tværs af skole/afdelinger

• Udvidelse af rettigheder

• Lønsedler, timelønnede medarbejdere 

✓ Tietgenskolen – Idriftsættelse af EUD og AMU

✓ Møder i arbejdsgrupperne

✓ Fakturering

✓ Supplerende indberetning

✓ Arbejdstidsmodulet

✓ Eksamensmodul

✓ Optagemodulet



Tema: EDUP

✓ EDUP: Flytning af elever

✓ Testforløb (april)

✓ Release (maj)

• EDUP: Skolehjem

• Testforløb (maj/juni)

• Release (juni)

✓ EDUP: AMU udlån (indberetningsdata)

✓ Testforløb (april)

✓ Release (maj)

• EDUP: Udlån og deling af elever

• Testforløb

• Release



Tema: Voksenuddannelse
✓ Analyse af voksenuddannelse

• AMU Generering af indkaldelsesbreve (‘Skolens sider’)

• Felter ændres

• Aflysningsårsag påkræves

• Kontaktform og hjælpemidler udgår

• Ændring i antallet af afsluttende uddannelsestyper

• Videregående uddannelse -> Videregående 

• Andre uddannelser på videregående niveau -> Videregående

• Anden uddannelse faglært -> I tvivl

• Faglært -> Ikke videregående

• 5 Services udgår

• 7 Services ændres

• Database struktur skal ændres

• Brugergrænseflade skal rettes til

• Testforløb

• Konvertering af data



Tema: Voksenuddannelse (Webinar)

• Webinar – Torsdag d. 10 juni, kl. 09:30 – 10:30

• Hjemmesiden: https://www.ist.com/dk/kurser/overgangen-
fra-efteruddannelse-dk-til-voksenuddannelse-dk/



Juni 2021
• Bevis:

• Nyt gymnasialt bevis for afsluttet fag i niveau

• Nyt merkantilt overbygningsbevis

• AMU Flytning fra efteruddannelse.dk til voksenuddannelse.dk

• AMU Forbedring af kursusoversigt

• AMU Forbedringer af Åben Værksted (tilmelding)

• AMU Generering af indkaldelsesbreve (‘Skolens sider’)

• Supplerende analyse: Elevernes valg af studieretning og valgfag

• Forbedret visning af elevdata

✓ Uddannelsesvælgeren på elevstamdata

• Massehåndtering – forbedringer fra arbejdsgrupper

• Holdbaseret fakturering

• Forbedringer af APP - Underviser kan registrere fravær på elever



Juni 2021 fortsat

• Integration til eksamensdatabasen EUD og FGU (afventer snitflade fra STIL)

• Fornyelse af systemgodkendelse: ISAE 3000-type-I (GDPR)

• AUB automatisk opdeling i 10 ugersperioder, samt fejlrettelser

• Hentning af ungeinformationer (ny service) fra Ungedatabasen

✓ Information hentes

• Visning af uddannelsespålæg

• Kommunekontaktperson

• Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)



August 2021
• AMU 

• Analyse af arveregler

• Analyse af holdoprettelse/fagplanlægning

• Enkeltfag til bevisdatabasen

• Forbedret visning af elevdata

• Analyse af GSK indberetning mv.

• Forbedring af AUB indberetning (forside)

• Visning af AUB på elevniveau

• Tjekjob til at fange elever der hverken er hold eller forløbsplaceret 

• Opsætning af sikkerhedslog (GDPR)

• Tvunget password skifte på direkte login (GDPR)

• Opstart af arbejdsgrupper

• Pædagogiske områder

• Forbedring af fuldtidsflow

• Skolehjem



August 2021 fortsat
• Straksopdatering af uddannelsesaftaler – EASY-P

• AMU Forbedring af synkronisering af tilstededage (udskudt til efter voksenuddannelse)

• AMU Skemaproblemer tilføjes problemfanen på kursusoversigt (udskudt til efter voksenuddannelse)

• Indberetning af prøveresultater fra optagelsesprøver og samtaleresultat til Ungedatabasen

• Prøveudtræk af fag for elever på FGU og EUD

• Massehåndtering – forbedringer fra arbejdsgrupper

• Oprettelse af gebyrkartotek til fakturering

• Beviser:

• Optagelsesbevis til EUD 

• Ny Dokumentation for Grundforløb Plus

• U210 Dokumentation for gennemførte fag

• U402 Færdige enkeltfagsbeviser

• U209 Attestation for skoleaktiviteter (optag til videregående uddannelse)

• U206 Valgfagsbevis

• U269 Dokumentation for bestået optagelsesprøve (lige nu bruger vi et word dokument)

• U127 Skolebevis til individuel EUD



September 2021

• Elevernes valg af studieretning og valgfag

• Forbedring af optagelsesmodul

• Automatiseret E2E test

• Opgradering af PostgreSQL database version

• XPRS hvordan virker vores system teknisk dokumentation

• Generel fakturering - AMU Pristilbud 

• Analyse af integrationsmuligheder med skemasystem (TimeMSystem/Untis)

• Mulighed for skolens eget test- og præprodmiljø



Oktober 2021 og senere

• VUC kan administreres i UDDATA+

• Forbedring af ressourcemodulet

• Forbedring af opgavemodulet

• Analyse Eget filarkiv i Cloud

• Nye krav til UngeDB (KUI samarbejde)

• EASY-P->praktikpladsen.dk

• Elevstamdata, forbedringer, visning af kommunekontakt, uddannelsespålæg

• IDV fakturagrundlag

• Kvitteringsskrivelser / faktura for årselever med anden rekvirent end UVM



Oktober 2021 og senere

• UMO opslagsvinduer

• Åben Uddannelse - udeståender

• Massehåndtering UP-15204 (fuldtidsflow arbejdsgruppe)

• Brugervenlighed/genvejstaster (arbejdsgruppe)

• Eksamensudtrækning for EUD/FGU

• Vis hvad der er ændret i UMO’en

• Forbedring af skolehjem

• Flytning af IP-UNG til ny integrationsplatformen (STIL)

• AMU 

• Forbedring af holdoversigt

• Tilstededagsregistrering udenom skema



Kursuskatalog

Se på IST.dk

https://www.ist.com/dk/kurser/?business_area=uddata



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:  18. august 2021, kl. 10:00 – 11:00

Tak for i dag
God sommer ☺

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

