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Kl. 10.00-10.10  Velkommen v. Signe Rønn Sørensen 

Kl. 10.10-10.35 Indberetning af aktivitet på Åben Uddannelse Erhverv i 2021 og fra 2022 v. 

Anders Raun og Thomas Quaade 

Institutionerne er forpligtede til at indberette aktivitet og prøveresultater for 

Åben Uddannelse Erhverv i efteråret 2021. I 2021 kan STIL modtage denne 

indberetning som et specialudtræk fra de studieadministrative systemer. Fra 

2022 forventes aktivitet på Åben Uddannelse Erhverv at skulle inkluderes i 

VEU-Kursistindberetningen. 

Kl. 10.35-10.55 Status på Bedre data på afdelingsniveau v. Mia Laursen og Therese Thulstrup 

Mia Laursen og Therese Thulstrup orienterer om status på Bedre data på 

afdelingsniveau og øvrige data. Oplægget er relevant for alle 

uddannelsesområder. 

Kl. 10.55-11.15 AMU Bevisarkivet sættes i drift i efteråret v. Lars Petersen og Frank Rise 

Muligheden for at udskrive AMU beviser fra EASY-A lukkes i løbet af efteråret, 

samtidig sættes AMU Bevisarkivet i drift. Her præsenteres grænseflade, 

tidsplan og forslag til testforløb. 

Kl. 11.15-11.50 Unilogins overgang til NemLog-in3 og nye webservices til Skolegrunddata v. 

Sanne Maaløe-Andersen 

Oplægget vil komme ind på processen for overgangen til NemLog-in3 og 

MitID, implementeringen af erhvervsidentiteter i Unilogin og alle tilkoblede 

tjenester og IdP’er samt en ny minimalløsning for en Unilogin-opkobling. 

Oplægget vil desuden kort berøre processen for overgangen til nye BPI-

webservices og udfasningen af initialadgangskoder i ws17/wsiEKSPORT. 

Kl. 11.50-12.00 Pause 

Kl. 12.00-12.30 Ændringer i webservices på Optagelse.dk v. Johanne Bak Larsen, Michael 

Lerskov og Jan Toksvig 

Mindre ændring i ftuApplicationService, gamle versioner af webservices 

udfases og overvejelser om glidende overgang til en ny afhentningswebservice 

på Integrationsplatformen. 

Kl. 12.30-12.45 Nyt fra praktikområdet v. Lisa Wells og Anders Caprani 

 



 

Lisa Wells orienterer om ny webservice på Praktikpladsen.dk til afhentning af 

lærepladsforhold, der afløser den nuværende webservice for afhentning af 

oplysninger om praktikforhold fra EASY-P. Anders Caprani orienterer om ny 

webservice på Praktikpladsen.dk til indberetning af oplysninger om elever og 

undervisningsenheder. 

Kl. 12.45-13.05 Nyt fra FGU v. Jan Hauerslev 

Fra den 1. oktober 2021 skal alle beviser på Forberedende Grunduddannelse 

(FGU) indberettes til Eksamensdatabasen. Jan Hauerslev fortæller om 

løsningen og processen med særlig vægt på det tætte samarbejde mellem 

systemleverandørerne på området, STUK og STIL. 

Mødet afholdes udelukkende som Skype-møde 

Som følge af COVID-19 afholdes mødet 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.  
 

http://praktikpladsen.dk/
http://praktikpladsen.dk/
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