Nyhedsbrev september 2021
Der sker meget i UDDATA+. Vi udvikler til stadighed nye funktioner og forbedrer systemet. Her
kommer et overblik over de vigtigste forbedringer.
Nye features:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

AMU
o
o

Ny kursusoversigt med mulighed for oprettelse af egne filtre til visning af kurser
Forbedringer omkring oprettelse af faktura til Navision f.eks. bogføringsdato, visning
af ÅE-rekv. og TMK, hurtig tilknytning af Anden betaler
o Brevgenerering
Ungeoplysninger – Der vises kommunekontakt på elevstamdata
EGU bonusportal – Flere muligheder for oprettelse af aktivitetstyper f.eks. kombinationsforløb,
erhvervstræning, ferie og barsel
Eksamensplanlægningsmodul – Slutdato for termin følger nu XPRS slutdato
Tilskudsindberetning – Varighedsuafhængige tilskud kræver angivelse af skolefag
o For typen VUTMK skal der medsendes skolefag
Hentning eller visning af uddannelsespålæg fremgår af elevstamdata ved siden af SU-historik
Gennemsnit for 9. klasses prøvekarakterer vises igen korrekt i optagelsesmodulet
Der sendes nu notifikation til eleverne, når der oprettes en opgave
Z-8307: Det er nu muligt at tjekke, om alle elever er skoleforløbsplaceret.

Husk at følge med i nyhederne på info.uddataplus.dk. Du kan tilmelde dig RSS-feeds og få nyhederne
direkte i din indbakke. Se hvordan her.

Nyt API-endpoint
Vi har lavet et nyt endpoint i API’et. Endpointet hedder skolepraktikforloeb og returnerer en liste af
elever, som er i skolepraktikforløb i en angivet periode.
Du kan se detaljer om endpointet på swagger-siden her.

Indberetning af uddannelsesbevis/svendebrev til Eksamensdatabasen
I oktober 2021 kan uddannelsesbeviser og oplysninger fra svendebreve indberettes til
Eksamensdatabasen. Uddannelsesbeviser/svendebreve udstedt efter 1. maj 2021 skal indberettes.
De faglige udvalg udsteder og sender stadig svendebreve til eleverne, men indberetningen til
Eksamensdatabasen sker fra UDDATA+.
I UDDATA+ sker det via U910 - bestilling af uddannelsesbevis. Se vejledningen i kundecenteret for
nærmere oplysninger.

Nyhedsbreve på IST.dk
Vi har nu flyttet vores nyhedsbrev over på IST.dk. For dig, der er kunde hos os, vil der ikke være
nogen ændringer i forhold til modtagelse af nyhedsbrevet.

Du kan altid til- eller framelde dig nyhedsbrevene fra os ved at logge ind i kundecentret, klikke på dit
navn i øverste højre hjørne, vælge Abonnementer og vinge af derinde efter dit ønske og behov.
Hvis du ikke er kunde hos os, men alligevel har et begrundet ønske om at modtage nyhedsbrevet
fremover, så kontakt os på uddata@ist.dk.

Kurser
Vi vil rigtig gerne hjælpe alle jer, der bruger UDDATA+, så I kommer til at kende systemet i alle de
hjørner, I har brug for, både i det daglige, men også i forbindelse med indberetninger m.m. Vi har
derfor udbudt en del kurser, hvor I ud over undervisning fra vores eksperter også kan udveksle
erfaringer med kolleger fra andre skoler. Se listen over kurser her.
Vi udbyder jævnligt forskellige kurser og webinarer og arbejder løbende med form og indhold. Hvis I
har behov, der ikke er dækket af de udbudte kurser, så send en mail til uddata@ist.com.
Jo flere, der får indgående kendskab til UDDATA+, jo mindre ventetid vil I opleve i supporten.

Arbejdsgrupper
Vi har netop påbegyndt arbejdet i en ny arbejdsgruppe, nemlig arbejdsgruppen om lærer-elev-delen
(LMS) i UDDATA+. Det bliver dejligt igen at kunne bruge nogle kræfter på at få denne del af
UDDATA+ optimeret. Den har været forsømt lidt i den tid, vi har måttet koncentrere os om den
administrative del, men nu er vi klar til at arbejde videre også med den pædagogiske del af
UDDATA+.

Deltagelse i årsmøder
Vi har brugt lidt tid på at deltage i de årsmøder, der er blevet afholdt i Danske Erhvervsskoler, FGU
Danmark og Danske SOSU-skoler. Dejligt at få ansigter på igen og at høre, hvad der rører sig inden
for de forskellige skoleområder.

Opfølgning på sikkerhedshændelse fra 16. marts 2021
På baggrund af sikkerhedshændelsen den 16. marts er nogle skoler blevet kontaktet af Datatilsynet
med en række spørgsmål, hvorefter enkelte skoler har henvendt sig med spørgsmål til os. På den
baggrund er der blevet udarbejdet en FAQ, som vi har sendt til alle skoler.

