Nyhedsbrev august 2021
Vi håber, at I alle har haft en dejlig ferie og har fået energidepoterne fyldt op.
Hos IST er vi hurtigt kommet ind i flowet igen, nu med fornyet energi. Der er mange ting at følge op
på, og der er heldigvis også mange ting, der er blevet lavet hen over sommeren.
Af de vigtigste udgivelser kan nævnes:
•

•
•
•
•

AMU:
o Det er nu muligt at fjerne alle fag fra kalenderen
o Uddannelsesbaggrund udfyldes nu automatisk
o Du kan håndtere flere holdplaceringer
10. klasses karakterer indberettes nu til karakterdatabasen
Samtalemodul: alle samtaler på en elev kan nu fremsøges
Eleverne kan se hvem deres kontaktlærer er under menupunktet ’Om mig’
I optagelsesmodulet er det blevet et krav, at feltet ’Elevtype’ udfyldes. Det er desuden
muligt at registrere resultatet af optagelsessamtalerne.

Særligt vil vi gøre opmærksom på, at skemaprint nu er muligt. Der er 18 skemaudskrifter i forskellige
grupperinger, I kan hente. Læs mere om skemaprint her.
Du kan få et overblik over sommerens udgivelser og rettelser her.

Desuden kan vi nævne:
•

•
•

•
•

Der er desværre kommet mange ændringer til Voksenuddannelse.dk fra STILs side. Opgaven
har derfor vist sig at være meget større end først antaget, og har lagt beslag på rigtig mange
ressourcer hos os. Vi er bl.a. nu ved at løse nye problemer med synkronisering.
Primo september bliver det muligt at lave indkaldelsesbreve i efteruddannelsesmodulet
Vi har fået grønt lys fra STIL til, at oplysninger, som hentes ind fra optagelse.dk, kan ændres i
UDDATA+. Vi arbejder derfor på at skrive optagelsesmodulet helt om, så dette kan lade sig
gøre.
Vi arbejder stadig med forbedringer i eksamensmodulet. Der har været afholdt kursus i
august måned i modulet, og vi fik stor ros for kurset. Tak for det.
Vi arbejder lige nu med at udbedre nogle fejl på EDUP. Bl.a. skal I trykke ’send’ to gange, før
afsendelse sker.

Flere arbejdsgrupper er nu i gang
Vi har oprettet flere arbejdsgrupper bestående af brugere fra forskellige skoler, som skal give os
input til udviklingen af forskellige områder i UDDATA+.
Arbejdsgrupperne skal understøtte og være med til at forme fremtidens UDDATA+. Grupperne vil
være knyttet til netværksgruppen, idet der oftest vil være en eller flere repræsentanter fra
netværksgruppen med i en arbejdsruppe. Resultatet af gruppernes arbejde vil blive forelagt
netværksgruppen.

Følgende arbejdsgrupper er kommet i gang i større eller mindre grad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbejdstidsmodul
AMU Åbent værksted
FGU Forløbsplan
FGU EGU-portal
Eksamensmodul
Supplerende indberetning
Generel fakturering
Fuldtidsflow
Optagelsesmodul.

Vi er rigtig glade for samarbejdet i grupperne. Det er supervigtigt, at I som brugere får mulighed for
at give jeres besyv med, så vores løsninger bliver så hensigtsmæssige som muligt.
Resultaterne af arbejdsgruppernes arbejde indgår i webinarerne om status på UDDATA+. Det næste
webinar er onsdag den 15. september. Click here to join the meeting

Security-days
Mandag den 16. og tirsdag den 17. august stod i sikkerhedens tegn for vores to udviklingsafdelinger i
henholdsvis Roskilde og Svendborg. Under titlen Security Days arbejdede vi med GDPR, sikkerhed og
awareness, som vi prioriterer højt.
Det var et par lange, men gode dage, fulde af diskussion, samarbejde og indimellem en 'ahaoplevelse' eller to.
Mandag var de to afdelinger samlet, og der blev arbejdet med GDPR generelt, både som koncept og i
forhold til softwareudvikling. Tirsdag var de to afdelinger adskilt, og vi gik mere i dybden med det
produktnære.

Info.uddataplus.dk lukkes
Vi arbejder pt. på at flytte indholdet fra info.uddataplus.dk over på vores nye hjemmeside
www.ist.dk.
Det vil bl.a. betyde, at vejledninger kun kan tilgås fra kundecentret eller via ist.dk. Og det betyder, at
kursuskataloget, som I kender det fra info.uddataplus.dk, udgår. Kursusoversigten vil udelukkende
kunne ses her: https://www.ist.com/dk/kurser/?business_area=EUD/GYM/AMU
Også Z-bloggen vil efter flytningen ligge på ist.dk.
Hvis du abonnerer på RSS-feeds om UDDATA+ og får nyhederne i Outlook, vil du opleve, at disse
mails ophører. Du skal i stedet for abonnere på nye RSS-feeds på ist.com for at få nyheder i Outlook.
Vi holder et webinar om dette, og vi vil også skrive en kort vejledning hertil.
Du vil stadig automatisk få tilsendt nyhedsbrevet. Efter lukningen af info.uddataplus.dk vil tilmelding
til nyhedsbreve ske via kundecentret under din profil øverst til højre -> Ændre abonnementer. Vi
giver besked til alle, når vi kender den nøjagtige dato for flytningen.

Uddannelsesbevis og praktikerklæring
Pr. 30/9-21 lukker vi for muligheden for at danne uddannelsesbeviser og praktikerklæringer via de
nuværende moduler. Årsagen er, at udfærdigelsen af beviserne og erklæringerne nu er flyttet fra de
faglige udvalg til skolerne.
I stedet åbner vi pr. 1/10-21 for to nye moduler til hhv. generelt uddannelsesbevis samt generel
praktikerklæring.

Ændring af mailadresser
Fra 1. september skifter nogle af vores mailadresser navne. Det sker som et led i, at mange
af vores produkter har fået nye navne.
I den forbindelse ændres mailadressen uddatasupport@uddata.dk til ung@ist.dk

