
Program for informationsmøde for leverandører d. 23. marts 2021  
 

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 Nyt om beviser og kvalitet i indberetning af data v. Martin Hovbakke 

Sørensen og Jan Hauerslev 

Eksamensdatabasen udvides med EUD-beviser fra maj 2021 og med FGU-

beviser fra efteråret 2021. Desuden fortælles om de forskellige kvalitetstiltag, 

som ligeledes træder i kraft inden sommeren 2021. 

Kl. 10.35-10.55  SU-moderniseringen v. Thomas Aagaard og Cay Berg Nielsen 

Thomas og Cay vil præsentere SU-moderniseringens overordnede rammer inkl. 

tidsplan for udbud, udvikling og implementering, og ønsker Dialog om rammer 

for at specificere snitfladerne mellem det moderniserede SU-system og de 

studieadministrative systemer i BUVM-regi 

 

Kl. 10.55-11.15 Kom godt i gang med Integrationsplatformen (IP-Ungs afløser) v. Jonas 

Pedersen 

Integrationsplatformens eksterne testmiljø er nu tilgængeligt og STIL fortæller 

i den forbindelse om tilslutningsprocessen for systemleverandørerne. 

Kl. 11.15-11.35 Nyt i systemrevisionsbekendtgørelsen pr. 1. juli 2021 v. Steen Larsen  

Nye integrationer og tidsplan for bekendtgørelsen samt status på arbejdet 

med den vejledende oversigt over opbevaringskrav for data i de 

studieadministrative systemer 

Kl. 11.35-12.00  Nyt fra praktikområdet v. Anders Caprani, Lars Ingesman og Claus Huulgaard 

Orientering om ny webservice fra Praktikpladsen.dk til at afhente 

uddannelsesaftaler samt ny webservice til indberetning af elevoplysninger til 

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.  
 
 



Ved eventuelle spørgsmål 
Ved dette leverandørmøde lader vi muligheden for at stille spørgsmål mundtligt være åben. Hvis I har et 
spørgsmål bedes I derfor markere dette i chatten, og når der bliver ledigt for spørgsmål, vil I kunne stille det 
til oplægsholderne. Når I ikke stiller spørgsmål, bedes I mute jeres mikrofoner.  
 
Næste informationsmøde for leverandører  
Det næste informationsmøde for leverandører afholdes d. 26. 05. 2021. 


