
Program for informationsmøde for leverandører d. 15. december 2020

Kl. 10.00-10.05 Velkommen v. Signe Rønn Sørensen

Kl. 10.05-10.15 Status på markedsgørelsen v. Signe Rønn Sørensen 

Kort status og information om markedsgørelsen.

Kl. 10.15-10.35 EUD-beviserne i eksamensdatabasen v. Rasmus Thygesen Larsen 

Fra d. 1/5 stilles der krav om at bevisdata for Uddannelsesbevis og 

Skolevebeviser under erhvervsuddannelser skal indberettes til 

Eksamensdatabasen. Rasmus T. Larsen præsenterer STILs løsning til at de 

skoleadministrative systemer kan indberette disse.

Kl. 10.35-10.55 Projekt om bedre kvalitet i bevisdatabaserne v. Jan Hauerslev og Signe Rønn 

Sørensen 

Der bliver i Eksamensdatabasen indført nogle kvalitetstjek af de bevisdata, 

som modtages. Beviser afvises, hvis de ikke ”består” tjekkene. Signe Rønn 

Sørensen og Jan Hauerslev fortæller om baggrunden for tjekkene og hvad 

tjekkene omfatter.

Kl. 10.55-11.10 Seneste nyt om Integrationsplatformen (IP-Ungs afløser) v. Jonas Pedersen 

STIL giver en status på udviklingen af den nye platform – herunder 

migreringsplaner, adgang for systemleverandører, m.v.

Kl. 11.10-11.30 Kommende ændringer til webservice på praktikområdet 

Webservicen ”Indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P” 

ændrer navn pr. 01.01.2021. Navnet ændres til ”Indberetning af elev- og 

svendeprøveoplysninger til Praktikpladsen.dk”, jf. 

systemrevisionsbekendtgørelsen. Navneændringen har ingen betydning for de 

studieadministrative systemer. Derudover præsenterer STIL ønsker til 

kommende udvidelser af webservicen.

Kl. 11.30-11.45 Nyt fra Ungedatabasen om ny service 

Ny servicen der fremgår af systemrevisionsbekendtgørelsen fra første januar. 

UDB giver kort præsentation af indholdet i servicen og den videre proces.

Kl. 11.45-12.00 Nyt fra VEU nye services 

VEU-teamet vil fortælle om tilslutning til deres nye services.

http://Praktikpladsen.dk


 

Mødet afholdes udelukkende som Skype-møde 
Som følge af COVID-19 samt tilbagemeldinger fra sidste leverandørmøde afholdes mødet igen udelukkende 
som Skype-møde. Der vil i den forbindelse blive mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne via chat-
funktionen. Mikrofon og kamera vil kun være aktiveret for oplægsholdere. Umiddelbart inden mødet 
afholdes vil du via e-mail modtage et link, som du skal anvende for at tilgå informationsmødet via Skype.
 
Næste informationsmøde for leverandører
Det næste informationsmøde for leverandører afholdes d. 23. marts 2021.
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