
Program for informationsmøde for leverandører d. 10. december 2019  
 

Kl. 10.30-10.35  Velkommen v. Lars Lomborg Nielsen 

Kl. 10.35-10.40 Orientering om den kommende opgradering af IP-Ung v. Jonas Pedersen  

Orientering om opgraderingen af IP-Ung, herunder hvilke ændringer og 

forbedringer opgraderingen vil medføre. Oplægget er relevant for 

leverandører af systemer med en eksisterende eller kommende integration til 

STILs integrationsplatform IP-Ung.  

Kl. 10.40-10.55  Information om EDUP-referencegrupper v. Thor Krarup 

Oplæg om tankerne bag EDUP og den kommende proces for optimering af 

produktet via brugerinddragelse. Oplægget er relevant for leverandører af 

studieadministrative systemer. 

Kl. 10.55-11.40  Generel orientering om digitale AMU-beviser og AMU-bevisdatabase v. 

Frank Rise og Kristian Bülck 

STIL informerer om nye krav til institutioner fra 1. januar 2020 vedrørende 

udstedelse af digitale AMU-beviser, samt indberetning af bevisdata til STIL.  

STIL informerer om implementering af AMU-bevisdatabasen og tilhørende 

AMU-arkivbevisdatabase. 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. STIL informerer 

om konsekvenser for institutioner, der fortsat benytter EASY-A efter 1. januar 

2020. STIL informerer desuden om digital understøttelse af AMU-bevisdata i 

forhold til AMU-multiplankurser og tilhørende udvidelse af 

uddannelsesmodellen med oplysninger om valgmuligheder i AMU-

multiplankurser. Oplægget er relevant for leverandører af studieadministrative 

systemer til AMU-området. 

Kl. 11.40-12.15  Nyt om idriftsættelse af UNI-Login v. Steen Lindén og Katja Prause 
STIL vil idriftsætte det nye UNI-login i uge 8, februar, 2020. STIL orienterer om 

planen frem mod idriftsættelsen, herunder udsendelse af 

informationsmaterialer og overgangen fra det gamle til det nye UNI-login. 

Derudover orienterer STIL om forventede sikringsniveauer i den 

bagvedliggende sikkerhedsløsning, samt kort om de videre planer for UNI-

login. Oplægget er relevant for læremiddelproducenter, leverandører af 

læringsplatforme, infrastrukturleverandører m.fl.   



Kl. 12.15 Frokost (STIL byder på en sandwich, som man kan spise i mødelokalet 
eller tage med sig) 

 
Tilmelding  
Du kan tilmelde dig informationsmødet ved at sende en e-mail til Lars Lomborg Nielsen (lni@stil.dk) senest 
torsdag d. 5. december 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. 3. marts 2020 i Vester Voldgade 123, 1552 

København V. 
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