
Program for informationsmøde for leverandører d. 24. september 2019  
 

Kl. 10.30-10.35  Velkommen v. Signe Rønn Sørensen 

Kl. 10:35-10.50 Praktikpladsen er klar til at vise fravær fra uge 38 v. Signe Rønn Sørensen  

Praktikvirksomhederne kan ikke længere se elevernes fravær, når skolen 

forlader EASY-A. Det er en funktion, som er meget efterspurgt af skolerne og 

elevernes oplæringsansvarlige i virksomhederne. De studieadministrative 

systemer er fra den 1. januar 2020 forpligtet til at indberette fravær til STIL 

(Praktikpladsen), men der er mulighed for at indberette og få vist fravær 

allerede fra uge 38 i år. Oplægget er relevant for leverandører af 

studieadministrative systemer til EUD-sektoren. 

Kl. 10.50-11.05  Ny informationsside for STILs integrationsplatform IP-Ung v. Jonas Pedersen  

Oplægget er dels en præsentation af den nye informationsside for STILs 

integrationsplatform IP-Ung, og dels et tilbud om dialog, om hvilken 

information I som leverandører har brug for vedrørende IP-Ung og dens 

udstillede services. Oplægget er relevant for leverandører af systemer med en 

eksisterende eller kommende integration til STILs integrationsplatform IP-Ung.  

Kl. 11.05-11.20  Generel orientering om AMU-bevisdatabase v. Kristian Bülck 

Som følge af VEU-reformen etablerer Undervisningsministeriet pr. 1. januar 

2020 en AMU-bevisdatabase (integreres i Eksamensdatabasen). STIL 

informerer om tidsplan for udvikling og implementering af bevisdatabasen.  

Endvidere gives status på testforløb mellem studieadministrative systemer på 

AMU-området og STIL i forhold til indberetning af AMU-bevisdata via IP-ung til 

bevisdatabasen. Oplægget er relevant for leverandører af studieadministrative 

systemer til AMU-området. 

Kl. 11.20-11.40  Supporten informerer: Strømligning af supporthenvendelser herunder 
overgang til STIL-services via det nye Tilslutning.stil.dk v. Dennis Andersen, 
Imran Bakhsh  
STIL strømliner supporthenvendelserne, så de håndteres i en fælles 
ServiceDesk. Vi har lanceret den nye tilslutningsportal, hvor udbydere kan 
tilslutte sig til STIL-services. Disse anvendes til at importere/eksportere data. 
Via Tilslutning.stil.dk får man adgang til de webservices, der danner grundlag 
for kommunikationen fra bl.a. det studieadministrative system og diverse 
portaler. Tilslutning.stil.dk faciliterer desuden dataaftaler imellem udbyder og 
den enkelte institution, som tillader, at data kan udveksles. Oplægget er 
målrettet leverandører af studieadministrative systemer til erhvervsskoler og 
gymnasier. 
 



Kl. 11.40-12.00 Update ift. ændringer i systemrevisionsbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020 v. 
Steen Larsen  
Ajourført oversigt over planlagte nye integrationer og øvrige ændringer i 
systemrevisionsbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020. Oplægget er relevant for 
alle leverandører af studieadministrative systemer til 
ungdomsuddannelsesområdet og til voksen- og efteruddannelsesområdet. 

 
Kl. 12.00-12.30  Frokostpause (STIL byder på en sandwich) 

 
Kl. 12.30-13.30  Nyt om UNI-Login v. Steen Lindén og Katja Prause 

STIL giver en status på arbejdet med det nye UNI-Login, herunder den nye 
sikkerhedsføderation. STIL viser hvordan brugergrænsefladen vil se ud, og 
hvilke overordnede krav der er relevante, hvis en myndighed ønsker at tilkoble 
sig som IdP. Herudover informeres om de relevante krav til tjenester. STIL 
gennemgår overordnet den forventede migreringsproces fra nuværende UNI-
Login til nyt UNI-Login. STIL orienterer om forventet idriftsættelsestidspunkt 
samt kommunikationsindsatser. Oplægget er relevant for 
læremiddelproducenter, leverandører af læringsplatforme, 
infrastrukturleverandører m.fl.  

 
 
Tilmelding  
Du kan tilmelde dig informationsmødet ved at sende en e-mail til Lars Lomborg Nielsen (lni@stil.dk) senest 
torsdag d. 19.september 2019. Husk at angive navn og mailadresse på alle, der ønskes tilmeldt. Husk også 
at angive, for hvilke der ønskes deltagelse via videoforbindelse.  
 
Mødet afholdes af Styrelsen for It og Læring (STIL) i Blå møde 2, Vester Voldgade 123, 1552 København V.  
 
Passiv deltagelse via videoforbindelse  
Du kan deltage i informationsmødet via videoforbindelse. Du vil her kunne se og høre de enkelte oplæg, 
men du vil ikke kunne kommentere eller stille spørgsmål. Såfremt du ønsker at deltage via 
videoforbindelse, skal du huske at angive dette ved tilmelding (se under tilmelding). Herefter vil du 
modtage et link, som du skal anvende for at tilgå informationsmødet via video.  
 
Næste informationsmøde for leverandører  
Det næste informationsmøde for leverandører afholdes d. 10. december 2019 i Vester Voldgade 123, 1552 

København V. 


