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Med systemintegration  

Betegnelse Beskrivelse  Fordele/ulemper  

Eksisterende webservice 
’getAbsence’  

Henter oplysninger om 
tilmeldinger på baggrund af 
cpr-nr. (afsluttede, 
igangværende og fremtidige) 
og tilstedeværelses-
oplysninger. Indeholder bl.a. 
oplysninger om fagkode, 
datoer og tilstedeværelse  
 
Beskrivelse af ’getAbsence’: 
http://admsys.stil.dk/-
/media/ADMSYS/A-
Kasser/dokumenter/Link-
Filer/A114-08484-11-Get-
absence.ashx?la=da  
 

Fordel: Eksisterende 
integration, dvs. a-kassen skal 
ikke foretage sig noget, hvis 
den allerede anvender 
webservicen. 
 
Webservicen fortsætter 
mindst t.o.m. 31. december 
2019. 
 
Webservicen indeholder ikke 
gennemførelsesoplysninger 
(gennemført med/uden 
bevis).  
 
Kræver tilslutningsaftale, hvis 
a-kassen endnu ikke anvender 
webservicen. 
  

Ny webservice, der er 
målrettet a-kasserne  

Henter oplysninger om 
afsluttede tilmeldinger for 
egne medlemmer. Indeholder 
bl.a. ’tilmeldingstype’, dvs. data 
om medarbejder eller 
virksomhed har foretaget 
tilmeldingen, hvem 
godtgørelsen skal udbetales til, 

tilmeldingsoplysninger med 
fagkoder, perioder, 
gennemførelsesoplysninger 
(gennemført med/uden 
bevis). Webservicen rummer 
alle typer tilmeldinger, inkl. 
fra privatpersoner og ledige 
og for alle typer uddannelse, 
dvs. også ’Almen VEU’ og 
VVU (på sigt) 
STIL analyserer, hvordan 

webservicen kan se ud og 

sender forslag til webservice 

eller kravspecifikation til 

høring hos a-kasserne 

Den nye a-kassemålrettede 
webservice idriftsættes 
snarest muligt i 2019, og 
senest med udgangen af Q2, 
2019.  
Webservicen rummer alle 
typer tilmeldinger, inkl. fra 
privatpersoner og ledige. 
Webservicen indeholder 
gennemførelsesoplysninger 
(gennemført med/uden 
bevis). 
Webservicen indeholder 
oplysninger om 
’tilmeldingstype’, dvs. hvem 
der har foretaget tilmeldingen 
(kursist/virksomhed).  
 
Webservicen indeholder også 
tilmeldingsoplysninger for 
uddannelsestyper, der ikke er 
VEU-godtgørelsesberettiget.  
 

Kræver tilslutningsaftale og 
udstilles via 
integrationsplatform. 
 

http://admsys.stil.dk/-/media/ADMSYS/A-Kasser/dokumenter/Link-Filer/A114-08484-11-Get-absence.ashx?la=da
http://admsys.stil.dk/-/media/ADMSYS/A-Kasser/dokumenter/Link-Filer/A114-08484-11-Get-absence.ashx?la=da
http://admsys.stil.dk/-/media/ADMSYS/A-Kasser/dokumenter/Link-Filer/A114-08484-11-Get-absence.ashx?la=da
http://admsys.stil.dk/-/media/ADMSYS/A-Kasser/dokumenter/Link-Filer/A114-08484-11-Get-absence.ashx?la=da
http://admsys.stil.dk/-/media/ADMSYS/A-Kasser/dokumenter/Link-Filer/A114-08484-11-Get-absence.ashx?la=da
https://viden.stil.dk/display/INFRA2/IP-Ung+Integrationsplatformen


Uden systemintegration  

Betegnelse Beskrivelse  Fordele/ulemper  

‘Vis tilstedeværelse’-fanen 
på a-kasse-siden på Efter-
Uddannelse.dk  

Henter oplysninger om 
tilmeldinger på baggrund af 
cpr-nr. (afsluttede, 
igangværende og fremtidige). 
Indeholder bl.a. oplysninger 
om fagkode, datoer og 
tilstedeværelse, men ikke 
oplysninger om 
tilmeldingstype og hvem 
godtgørelsen skal udbetales 
til. 

Kan kun bruges, så længe a-
kassen har adgang til a-kasse-
siden på EfterUddannelse.dk, 
dvs. indtil a-kasse-siden 
udfases (i 2020 formentlig).  

Min Kompetencemappe 
www.minkompetencemappe.
dk  

Samler og dokumenterer de 
kompetencer og 
kvalifikationer, som 
medlemmet har opnået 
gennem job, uddannelse og 
fritidsliv. ’Min 
Kompetencemappe’ kan 
bruges til forberedelse på en 
realkompetencevurdering og 
opbygning af et CV.  
Medlemmet kan give 
samtykke til at ’Min 
Kompetencemappe’ henter 
oplysninger om gennemførte 
kurser, og kan dele adgang til 
disse oplysninger med 
vejleder (sende mail til 
vejleder med link). 
Medlemmet kan alternativt 
sende oversigt som pdf til 
vejleder forud for mødet.   
’Min Kompetencemappe’ 
findes på 
www.minkompetencemappe.
dk. Login sker med privat 
NemID (medlem) og 
medarbejdersignatur 
(vejleder)  

Indlæser AMU-kurser og 
fulde beviser fra STX, HF, 
HTX, HHX (efter 2004), 
enkeltfagsbeviser og 
prøvebeviser fra VUC og 
STX, HF, HTX og HHX 
(efter 2005) GIF, GSK (efter 
2010) og EUX (efter 2015).  
 
Viser ikke tilmeldingstype 
eller VEU-ansøgningsdata.  
 
Kræver at medlemmet har 
basale it-kompetencer. 
Medlem logger ind med 
privat NemID, sagsbehandler 
med NemID 
medarbejdersignatur ved 
deling af mappe via link, der 
er aktivt i 3 mdr. 
  

 

http://www.minkompetencemappe.dk/
http://www.minkompetencemappe.dk/

