Til institutioner med erhvervsrettede uddannelser
Styrelsen for It og Læring

Udsættelse af lukningen af EASY-A
I forbindelse med markedsgørelsen af de studieadministrative systemer
er det tidligere besluttet at lukke EASY-A den 31. juli 2020.
Status er imidlertid, at kun 24 ud af 104 institutioner med erhvervsrettede uddannelser i dag benytter et andet studieadministrativt system end
EASY-A til alle deres aktiviteter. Styrelsen for It og Læring har desuden
gennem den seneste måned modtaget henvendelser fra flere institutioner,
der har valgt at udsætte deres overgange, idet de vurderer, at det er for
vanskeligt at skifte studieadministrativt system samtidigt med, at personalet som følge af Covid-19 er hjemsendt. Herudover har styrelsen været
i dialog med Danske Erhvervsskoler og Gymnasier herom.
Børne- og Undervisningsministeriet har derfor besluttet at udskyde lukningen af EASY-A. Det betyder følgende:
1) Den 31. december 2020 lukker EASY-A for administration af
fuldtidsaktivitet. Alle institutioner skal derfor inden årets udgang være overgået til et andet system med GYM og EUD.
2) Den 30. juni 2021 lukker EASY-A for administration af
AMU-aktivitet. Institutioner, der vælger at anvende EASY-A efter sommeren 2020, skal dog være opmærksomme på, at det i stigende grad vil være forbundet med manuelle arbejdsgange.
Styrelsen for It og Læring gør i forbindelse med udsættelsen opmærksom
på, at der fortsat ikke udvikles ny funktionalitet i EASY-A frem mod
lukningen af systemet, og konsekvensen vil derfor fortsat være, at flere
processer ikke understøttes optimalt i systemet. Det gælder bl.a. behandling af ansøgere, eksamensudtræk, udsendelse af digitale AMU-beviser
samt AMU-udlån.
Efteruddannelse.dk vil i løbet af andet halvår 2020 blive afløst af Voksenuddannelse.dk. De markedsbaserede studieadministrative systemer
kan genbruge deres webservices fra Efteruddannelse.dk, hvorimod
EASY-A ikke er tilpasset til dette skift. Det må derfor forventes at give
anledning til mere manuelt arbejde for skoler, der vælger at benytte
EASY-A til administration af AMU efter, at Voksenuddannelse.dk har
afløst Efteruddannelse.dk.
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På baggrund af ovenstående opfordrer Styrelsen for It og Læring til, at
institutionerne trods udsættelsen gennemfører overgangene til de markedsbaserede studieadministrative systemer, så snart det vurderes muligt.

Med venlig hilsen
Vicedirektør Aino Olsen
Kontorchef Signe Rønn Sørensen
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