
Program for informationsmøde for leverandører d. 3. marts 2020  
 

Kl. 10.30-10.35  Velkommen v. Signe Rønn Sørensen  

Kl. 10.35-11.00 Orientering om ændringer i BPI webservices og den kommende 

Elevdatabase v. Tobias Thisted  

Orientering om ændringer i STIL’s BPI webservices både på den korte bane og 

på lidt længere sigt. Oplægget er relevant for alle leverandører, som enten 

sender data om elever til eller henter data om elever fra STIL’s BPI 

webservices. 

Kl. 11.00-11.15   Udbygning af procesbeskrivelser og testscenarier for STIL’s centrale 

systemer v. Steen Larsen  

Orientering om STIL’s planer for implementering af mere udførlige 

procesbeskrivelser og testscenarier for de centrale systemer, som er omfattet 

af systemrevisionsbekendtgørelsen. Beskrivelserne og scenarierne planlægges 

anvendt dels af leverandørerne i udviklingsprocessen, dels af revisorerne i 

forbindelse med systemrevisionen af de studieadministrative systemer. 

Oplægget er relevant for alle nuværende og kommende leverandører af 

studieadministrative systemer til ungdomsuddannelsesområdet og til voksen- 

og efteruddannelsesområdet (VEU). 

Kl. 11.15-11.30  Valideringer og datasammenhænge i indberetninger v. Egon Thor Hansen  

Med udgangspunkt i indberetning til praktiksystemerne (EASY-P, 

Praktikpladsen, Elevplan) vil STIL opliste nogle problemstillinger vedrørende 

datakvalitet i indberetningerne og konsekvenserne af eventuel dårlig 

datakvalitet i forhold til fx udbetaling af midler fra SU og AUB. 

Ansvaret for datakvalitet ligger naturligvis hos skolerne, men de 

administrative systemer har i et vist omfang mulighed for at sikre validering af 

de registrerede data. Oplægget er relevant for leverandører af EUD-

studieadministrative systemer, som indberetter til praktiksystemerne. 

Kl. 11.30-11.55  Nyt om efteruddannelse.dk-grænseflader og kommende udviklingsplaner v. 
Christa Corfitsen og Marianne Guerry Larsen  
STIL informerer om nye versioner af webservicene HentOpsamledeData, 

SyncHold, SyncTilmeldinger og SyncTilstededage, og hvordan SA-

leverandørerne kan bruge disse. HentOpsamledeData version 2 er allerede 

tilgængelig i produktion, og har til formål at gøre afhentning af data fra 

efteruddannelse.dk mere robust. Version 2 af de øvrige services forventes 

idriftsat i løbet af foråret i forbindelse med at servicene SyncHold, 

SyncTilmeldinger og SyncTilstededage udvides med en get-operation. 



STIL informerer desuden en forestående modernisering af efteruddannelse.dk 

og hvad det forventes at have af konsekvenser for SA-systemerne. Oplægget er 

relevant for leverandører af studieadministrative systemer til AMU-området. 

Kl. 11.55-12.30 Frokost (STIL byder på en sandwich) 
 
Kl. 12.30-12.45  STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) orienterer om 

prøvefagsudtræk og udskrivning af uddannelsesbeviser v. Nina Lyng og 

Marianne Hallgaard Christensen  

STUK orienterer om bekendtgørelsesændring og gældende regler for 

prøvefagsudtræk, herunder at ændring i bekendtgørelsen om grundfag i 

erhvervsuddannelserne § 8 indebærer, at skolerne fremover skal foretage 

udtræk af fag til prøverne ved brug af et studieadministrativt system. 

Endvidere vil STUK orientere om de gældende regler for udskrivelse af 

uddannelsesbeviser jf. § 89 og § 90 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 

Oplægget er relevant for nuværende og kommende leverandører af 

studieadministrative systemer til erhvervsuddannelsesområdet. 

Kl. 12.45-13.10  Indberetning af overbygningsbeviser til merkantil eux v. Marianne Pedersen 

og Nanna Nørskov Boxill 

STIL orienterer om overbygningsbeviset til merkantil eux, der fra sommerens 

indberetninger skal sendes til Eksamensdatabasen. Beviset kan sidestilles med 

overbygningsbeviset for hf, hvilket betyder at overbygningsbeviset er 

adgangsgivende for universitetsuddannelserne.  Oplægget er relevant for 

leverandører af studieadministrative systemer, der indberetter data for det 

gymnasiale område vedrørende eux-indberetninger (herunder merkantil eux).

  

Kl. 13.10-14.00 Status på UNI-login v. Katja Prause og Steen Lindén  
STIL orienterer om det nye UNI-login, som planlægges lanceret den 18. feb. 

STIL fortæller om, hvordan lanceringen er gået, og hvem der er på som IdP’er 

samt erfaringerne frem til nu. STIL orienterer derudover om planer for 

videreudvikling af UNI-login, herunder mulighed for at afskærme for 

medarbejderes brug af privat NemID. 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 
fredag d. 28. februar 2020. 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. 9. juni 2020 i Vester Voldgade 123, 1552 

København V. 


