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Så er første halvår ved at gå på hæld, og vi glæder os alle til sommerferien. Fra os skal der lyde en 

stor tak for samarbejdet. Vi glæder os til at fortsætte udviklingen. 

Vi har haft susende travlt siden januar, og nederst i dette nyhedsbrev kan du se, hvad vi har arbejdet 

med.  

 

Sidste nyt i UDDATA+ 
Af større funktioner, vi har frigivet på det seneste, kan vi nævne: 

• Simulering af beviser, så elever og skoler kan se, hvilke karakterkrav den enkelte elev har til 

kommende eksamener for at kunne bestå 

• EDUP på skolehjem er nu kørende, så I kan ansøge om skolehjemsplaceringer på andre 

skoler 

• Fakturering er nu muligt, også til andet end AMU-hold 

• R116-R117 viser udskrift på den lærerstyrede undervisning, så I får overblik over 

indberetningen til Datavarehuset 

• Åben Uddannelse er blevet opdateret med nye lækre funktioner. 

Desuden kan vi fortælle, at vejledningen til XPRS er opdateret mht. sygeeksamen. Se den her. 

 

Brevgenerering i UDDATA+ 
Vi arbejder i øjeblikket med at udvikle en funktion som gør, at I kan generere breve til eleverne. Vi vil 

udvikle forskellige skabeloner, som I selv kan udforme efter jeres behov. Det kan fx være 

velkomstbreve, breve med oplysninger om ændringer m.v. 

I vil kunne sende breve til flere elever på et hold inklusive efterudsendelse til elever, der er kommet 

ind på holdet efter første brevudsendelse. I kan selvfølgelig vælge mellem de dokumenter, I har 

tilknyttet funktionen, I vil kunne genudsende breve mm. 

Vi arbejder med en model, hvor den nye knap placeres under Aktivitetsplaceringer under 

menupunktet Uddannelser. 

 

God sommer til jer alle 
Vi håber, I alle er ved at være klar til ferien. Hvis I har brug for at kontakte vores support, holder vi 

åbent, i ugerne 29 og 30 dog kun med nødberedskab.  

https://istdk.infocaption.com/2061.guide


 

Her fra IST ønsker vi jer alle en dejlig sommer! På glædeligt gensyn i august. 

 

Hvad har vi arbejdet med det forgangne halvår? 
Sæt dig ned med en kop kaffe – det er en laaang liste! Rækkefølgen er ikke prioriteret. 

• Navision stabiliseret 

• Fagplanlægning V1 

• Webinarer om status meget populære (120-150 deltagere) 

• Virksomhedsoplysninger (P-nummer) 

• EDUP AMU Udlån 

• EDUP Elevflyt 

• EDUP skolehjem 

• Danmarks statistik - Hold og Fag 

• Arbejdstid statistik 

• Timesedler V1 

• Fraværsoversigt 

• Brugergrupperettigheder 

• Ferie/Fraværs anmodning 

• Tietgen skolen GYM 

• Tietgen skolen AMU 

• Tietgen skolen EUD 

• AUB oprydning 

• AMU Fakturering 

• Brugeroverblik over integrationer 

• Tilskriv ferie (GUI) 

• Flere perioder på fagplanlægning 

• Udslusningstaxameter 



• Tillægspris på den enkelte kursist 

• Default betalingsstatus 

• Automatik ved kursiststatus 1 

• Åben Uddannelse V1 

• Migreringer 

• Åbent værksted 

• Øget sikkerhedsniveau i interne services 

• Manuel penetrationstest 

• API udvidelser 

• Primær afdeling 

• EGU bonusportal 

• Puljeregnskab 

• Synkronisering af udbud og tilmeldinger 

• Backup forbedringer 

• Fuldt kursuskatalog 

• Omskriv forside 

• Flere holdplaceringer 

• Flyt dag i fagperiode med kursist på 

• Optimering af fagplacering 

• IMS integration 

• Vis antal fag på oversigt 

• Automatisk E2E test POC 

• (Voksenuddannelse.dk) 

• APP fraværsvisning 

• Afsend mail ifb. med ferie u/løn 

• SLS indberetninger 

• Data til institution service 

• Ændre periode på fag ved flyt dag 

• Forløbsplaner 

• Integration til karakterdatabasen 

• Integration til AMU bevisdatabasen 

• XPRS sommertermin med alle skoler 

• Skolehjem forbedringer 

• Elevstamdata forbedringer 

• Påsæt regelgrundlag på elev 

• Grundforløbsbevis EUX-elever 

• Merittræk 

• Z8040 

• Tilskudsindberetning ÅU 

• Z8033 

• Elevstamdata - Kontakter og Aftaler 

• TEC Migrering 

• CØSA indberetning ÅU 

• Forbedringer af skoleperiodeinformation 

• CPR Straksopslag 

• XPRS tjek af elever til prøveindberetning 



• Manuel oprettelse af skolehjemselever - ekstern 

• U204 dokumentation for hovedforløb 

• Deling af Asmild kloster og Medieskolerne 

• Send forløbsID til UDB for FGU 

• Værelsesplacering grafik 

• Optagelse 

• Bonus A-regulering på gymnasiale beviser 

• U203 Grundfagsbevis 

• Visning af transaktionsdata for Ungedatabasen 

• Visning af transaktionsdata for datavarehus 

• Indberetning af unge der starter uddannelse i praktik 

• Trådsikring af optagelse 

• Censorkompetencer 

• Skift af censurfag 

• Overvågning af indberetning af AMU beviser  

• Fraværsudskrift til revisor 

• R116/R117 

• Afgangsmelding på GF+ 

• Datavarehus indberetning af praktik for FGU elever 

• Natjob til synkronisering af opgaveafleveringer 

• Manuel tastning af karakterer i optagelsesvinduet 

• Vindue til håndtering af navnebeskyttede personer 

• Visning af praktikpladsen.dk indberetninger 

• Visning af MAB indberetninger 

• Visning af Unilogin indberetninger 

• Datavarehusindberetning af optagelsesprøver 

• XPRS oprettelse af kæder 

• View til at finde gymnasiale elever 

• Se ansøgningsprioritering på forsiden 

• Ferieanmodning - flere ferieår 

• OG MEGET MEGET MERE. 


