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Ændringer i EASY-A til version 09.1 
 

NOTAT  

Af: Logica 
 

 

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til versi-

on 09.1. 

 

Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert modul for sig. Modulerne er gruppe-

ret i delsystemer, der igen er grupperet i overordnede områder. For hvert delsystem er 

beskrivelserne delt ind i: 

 Nye vinduer 

 Nye udskrifter 

 Nye batchjob  

 Nye webservices 

 Ændringer i funktionalitet (alle modultyper under ét). 
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1. Aktiviteter 

1.1 Aktivitetsstamdata  

Ændringer i funktionalitet 

A326 Hold 

Der foreslås fagets niveau og ansættelsesforholdet løbenummer, når det er 

muligt. 

 

A335 Skolefag på hold 

Der er tilføjet popup menu til vinduet C195 Redigering af tvungne prøver 

på skolefag på hold.  

Desuden foreslås fagets niveau og ansættelsesforholdet løbenummer, når det 

er muligt. 
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1.2 AMU 

Ændringer i funktionalitet 

B702 Holdplacering - AMU 

Når der ændres ÅE-rekvirent fra UVM til et andet, og når Kursiststatus æn-

dres, opdateres Betalingsstatus automatisk. Desuden er der fjernet gamle fel-

ter, der ikke anvendes (indskrivningsform og holdident). 

Endelig fremsøges skolefag-på-holdplaceringer automatisk, når der gemmes 

holdplaceringer. 

 

B640 Indberetning til Danmarks Statistik (AMU) 

B641 Godkend indberetning til Danmarks Statistik, AMU 

B648 Gensend indberetning til Danmarks Statistik, AMU 

DS-indberetningen for AMU er udvidet med følgende felter: 

 Indberetningsprincip 

 Undervisningsform 

 TMK 
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1.3 Eksamensplanlægning  

Nye vinduer 

C195 Redigering af tvungne prøver på skolefag på hold 

Vinduet giver mulighed for at redigere afvigelser til tvungne prøver på sko-

lefag på hold.  

Vinduet forudsætter, at der ved oprettelse af skolefag-på-holdplaceringer er 

dannet registreringer af N til tvungne prøver. Dette sker, hvis faget på dette 

tidspunkt er registreret i trimmevariablen Opret tvungne prøver. 

 

Ændringer i funktionalitet 

C158 Indberetning af elever til prøve 

Når der indberettes for sygeeksamen, udtrækkes elever, der er tilknyttet ek-

samensbegivenheder i terminen, men beregningerne sker enten på grundlag 

af sommerterminen eller sygeterminen (afhængig af ny afgrænsning). 

 

C189 Fag uden eksamenskarakterer 

Udskriften har fået en afgrænsning til hold samt nye sorteringer med ud-

gangspunkt i hold.  

 

A664a Dan eksamensbegivenheder  

Når en eksamensbegivenhed oprettes vha. A664a vil Frokost fremover få 

tildelt værdien fra trimmeoplysningen ” Default frokost til eksamen”. 

 

A652 Eksamensmarkeringer 

Det sikres, at man på A652 Eksamensmarkeringer ikke kan sætte eksa-

mensmarkering på en elev på et fag, som eleven senere følger på højere ni-

veau. Dette sker ved, at der ikke fremsøges sådanne skolefag-på-

holdplaceringer i nederste blok, selv om der er sat eksamenstermin på. 

 

B063 Eksamensdokumentation 

AC-timelærere får ikke beregnet eksamensarbejde efter de regler, der ud-

skrives for i Denne udskrift. Udskriften udskriver derfor ikke længere for 

AC-timelærere. 
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1.4 Fagfordelinger   

Der er ingen ændringer i dette delsystem. 

 

 

1.5 Lokaler 

Der er ingen ændringer i dette delsystem. 

 

 

 

1.6 Skema 

Ændringer i funktionalitet 

A930a Vis ugeskema - person 

A388 Ugeskema - Elever 

A501 Ugeoversigtsskema - Elever 

Skemabegivenheder, der dækker eksamensbegivenheder, vises kun for ele-

ven, hvis eleven er knyttet direkte til den pågældende eksamensbegivenhed. 

På skemaet skal vises det tidsrum, hvor eleven har individuel eksamensplan. 

 

A401 Skemasammenfald  

Skemabegivenheder, der dækker eksamensbegivenheder, medtages kun i be-

regningerne for eleven, hvis eleven er knyttet direkte til den pågældende ek-

samensbegivenhed. Ved tjek af skemasammenfald medtages kun det tids-

rum, hvor eleven har individuel eksamensplan. 

 

A368 Skemaroller 

Der er tilføjet et nyt felt til saldotyper for skemaroller, der er omsorgsdage. 

Dette er nødvendigt, fordi der fremover er tre typer omsorgsdage, den hidti-

dige samt to typer børneomsorgsdage. 
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1.7 Skoleophold 

Ændringer i funktionalitet 

Færdiggørelsestaxameter 

Der er indført regler, som sikrer, at elevens færdiggørelsestaxameter altid 

knytter sig til elevens seneste skoleforløbsplacering, samt at færdiggørelses-

taxameter slettes, hvis eleven afbryder sin uddannelse. 

 

A777 Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelser 

Der er tilføjet en ny kontrol af færdiggørelsestaxameter. 

 

A341g IV-kursister 

Det er nu muligt at registrere den samme IV-kursist flere gange på samme 

IV-aktivitet, men i forskellige perioder. 

 

A590 Noter for IV-kursist 

Start og slutdato for IV-kursisten er tilføjet, så man kan se hvilken af evt. 

flere placeringer, noten tilhører. 

 

A705 Elev med holdplaceringer 

A705g Skolefag for eleven på holdet, AMU 

Når der ændres ÅE-rekvirent fra UVM til andet, og når Kursiststatus æn-

dres, opdateres Betalingsstatus automatisk. Desuden er fjernet gamle felter, 

der ikke anvendes (indskrivningsform og holdident). 

 

A696 Skoleforløb med elever 

A699 Elever  med skoleforløb 

Vinduerne kommer nu med en advarsel, når Skolehjem ændrer status fra J 

til N og omvendt. Advarslen har til formål at påminde brugeren om, at der 

skal foretages kreditering eller oprettelse af skolehjemsgebyrer for eleven på 

dette skoleforløb, når skolehjem ændres.  

 

A768 Holdliste 1 

Der udskrives nu begge værger på udskriften. 

 

A769 Holdliste 2 

Der udskrives nu begge værger på udskriften. Desuden tilføjes afgrænsning, 

der gør det muligt at udskrive telefonnr. 

 

A770 Holdliste 3 

Der er tilføjet nye afgrænsninger til udskriften, ligesom elevens alternative 

adresse kan benyttes. 

 

B564 Flettefil: Elever i skoleforløb 

Der er tilføjet nye afgrænsninger til udskriften, og der udskrives oplysninger 

om evt. værge 2. 
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2. Skolehjem 

2.1 Booking 

Nye vinduer 

A250a Skolehjemskonteringer 

På vinduet vedligeholdes oplysninger om konteringer per skolehjemsafde-

ling. Oplysningerne anvendes til udtræk af skolehjemselever til ledelsesin-

formation (C099 Udtræk af årselever). Det drejer sig både om Ø-dimen-

sioner samt grupperinger i EASY-A. 

 

Ændringer i funktionalitet 

A810 Elevliste 

Der kan nu udskrives to sæt værgeoplysninger for en elev. Desuden er for-

løbsgruppen tilføjet udskriften. 

 

 

 

2.2 Værelser 

Der er ingen ændringer i dette delsystem. 
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3. Personale 

3.1 Arbejdstidsaftaler  

Ændringer i funktionalitet 

B004 Omsorgsdagsregler 

Der er tilføjet nye oplysninger til brug for administration af børneomsorgs-

dage. 

 

 

3.2 Censorer 

Der er ingen ændringer i dette delsystem. 

 

 

 

3.3 Personalestamdata 

Der er ingen ændringer i dette delsystem. 
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3.4 Tidsregnskab 

Nye vinduer 

B015  Børneomsorgstimer 

På vinduet vedligeholdes oplysninger om de omsorgstimer, et ansættelses-

forhold kan afholde for sine børn med den periode, hvor timerne skal afvik-

les indenfor. 

 

Nye udskrifter 

B016 Optjente og forbrugte omsorgstimer 

Der udskrives per ansættelsesforhold en oversigt over omsorgsdage, både 

optjening og afholdelse. 

 

Ændringer i funktionalitet 

A996 Afholdelse af omsorgsdage 

Der skal nu angives en honoreret timetype, som omsorgsdagene skal afhol-

des på, så der kan skelnes mellem de forskellige typer omsorgsdage. 

  

B019 Saldoregnskab 

C019 Saldoregnskab 

Udskrifterne viser nu oplysninger om de nye børneomsorgsdage. Der vises 

afholdte timer i perioden samt evt. timer, der falder bort efter (evt. i løbet af) 

denne periode. 

 

B041 Saldoregnskab 

Udskriften viser saldo for de nye børneomsorgstimer. 

 

B049 Periodeopgørelse 

Udskriften udskriver også regnskab for evt. børneomsorgstimer.. 

 

B054  Regnskabsgrundlag 

Udskriften medtager nu børneomsorgsdage. 

Udskriften kan desuden bestilles til csv-fil. 

 

B051 Foreløbig Periodeoversigt, fastansatte 

B451 Foreløbig Periodeoversigt, kvotatimelærere 

Udskriften viser nu oplysninger om omsorgstimer fra overtimer samt børne-

omsorgstimerne. 

 

B069 Generer timeposter 

Ved registrering af timer for skemabegivenheder med en skemarolle, der 

angiver omsorgsdage, skal der nu evt. anvendes børneomsorgstimer. 

 

B972 Ophør af ansættelsesforhold 

Når et ansættelsesforhold bringes til ophør, fjernes/ophører nu også oplys-

ninger i tabellerne: Børneomsorgstimer, normperioder, skolefag-på-hold og 

skolefag-på-holdplaceringer. 
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B059 Saldoregnskab 

C059 Saldoregnskab 

B965 Timeseddel for AMU-lærere 

B969 AMU-periodeopgørelse, aktivitet 

B971 Periodekørsel for AMU-lærere 

B971 Periodekørsel for AMU-lærere 

Modulerne er udgået. 
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4. Elevbetalinger 

Ændringer i funktionalitet 

D432 Betalingsoversigt pr. debitor i NS 

D433 Betalingsoversigt pr. aktivitet i NS 

D434 Betalingsoversigt pr. forløbsgruppe i NS 

D435 Betalingsoversigt pr. person i NS 

D439 Betalingsoversigt pr. debitor i NS 

Vinduerne er ændret, så de pr. default kun fremsøger opkrævninger i restan-

ce. Det gøres vha. ny tjekboks 'Vis kun restancer'. Den eksisterende tjekboks 

'Hent info fra økonomisystem' er ændret, så den default er valgt. 

 

D438 Opkrævning af elevbetalinger i Navision Stat 

Der er indført to nye sorteringskriterier, Elevens efternavn og Elevens CPR-

nr, for batchjobbet.  
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5. Elever 

5.1 Elevstamdata 

Nye vinduer 

C443 Revisionsspor, Elever i kvote 

På vinduet vises revisionssporet for Elever i kvote. 

 

Nye udskrifter 

C444 Kvoter på adgangsbegrænsede uddannelser 

Udskriften viser de lokale kvoter for optag. 

Udskriften fungerer også som lang skærmkopi for vinduet C442 Kvoter på 

adgangsbegrænsede uddannelser. 

 

Nye batchjob 

C441 Opdatering af elever i kvote 

Batchjobbet opdaterer feltet Låst i tabellen Elever i kvote for elever, som har 

udløst deres første ÅE- eller STÅ-bidrag. Det betyder, at eleven ikke kan ta-

ges ud af kvoten, selv om eleven flyttes eller afgangsmeldes. Dog tages ele-

ven ud af kvoten, hvis eleven har fået en uddannelsesaftale. 

 

A581 Elev på ÅU/AMU 

A645 Virksomheder 

Når der på A581 er angivet et CVR-nr., og man efterfølgende hopper vha. 

popup menu til A645 Virksomheder, vil virksomheden med det angivne 

CVR-nr. automatisk blive fremsøgt. 

 

B734 Sletning af værgeoplysninger 

Batchjobbet sletter værgeoplysninger for elever, der er fyldt 18 år eller har 

ændret status fra midlertidigt umyndiggjort. 

 

Ændringer i funktionalitet 

Adgangsbegrænsning for elever 

Der er etableret styring af adgangsbegrænsning på visse uddannelser ved 

hjælp af kvoter. En kvote angiver hvor mange elever uden uddannelsesafta-

le, en skole må optage på en bestemt uddannelse. 

Når en elev uden uddannelsesaftale indmeldes på en adgangsbegrænset ud-

dannelse, indgår eleven i skolen kvote. 

Når eleven har udløst sit første ÅE-bidrag, låses eleven i kvoten. Det vil si-

ge, at eleven stadig tæller med i skolens kvote, selv om eleven senere får en 

uddannelsesaftale eller afgangsmeldes. 

 

A580 Elever på fuldtidsuddannelse 

Man kan ikke oprette en elev, der skal i kvote, hvis skolens kvote på uddan-

nelsen er opbrugt. 
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B366 Indlæsning af fritagelser og godskrivninger fra Elevplan 

Formålet med ændringen af vinduet B366 Indlæsning af fritagelser og god-

skrivninger fra Elevplan, er at gøre det muligt at godkende mere end en 

godskrivning ad gangen. 

 

A201 Flettefil: Fraværsbreve, skemabaserede 

A202 Flettefil: Fraværsbreve, ugebaserede 

Hvis eleven har to værger, udskrives disse begge i samme flettepost, hvis de 

har samme postadresse, ellers udskrives de i to linjer. Der er tilføjet oplys-

ning om samt afgrænsning til kontaktlærer. 

 

A564 Flettefil: Arbejdsgiver med Elever i skoleforløb 

Der er nu plads til at udskrives oplysninger om begge værger i en linje i flet-

tefilen. 

 

A565 Flettefil: Elever på hold 

B565 Flettefil: Elever på hold  

A567 Flettefil: IV-kursister 

B594 Flettefil: Flettefil til personer på venteliste 

B848 Flettefil: Elever med risikomærker, flettefil 

Hvis eleven har to værger, udskrives disse begge i samme flettelinje, hvis de 

har samme postadresse, ellers i to linjer. 

 

A568 Elevlabels 

A569 Elevlabels 

B567 Labels til elever på venteliste 

Hvis der er afgrænset til udskrivning til værge, tages højde for, at der nu kan 

være to værger. Der udskrives begge navne på samme label, hvis de har 

samme postadresse, ellers som to labels. 

 

A603 Stamoplysninger på elev på fuldtidsuddannelse 

Der udskrives oplysninger om begge værger for en elev. 

 

B300 Flettefil: Kontaktlærerflettefil 

Udskriften kan nu også afgrænses til hold, skoleforløb og forløbsgruppe. 

Hvis eleven har to værger, udskrives disse begge i samme flettelinje, hvis de 

har samme postadresse, ellers i to linjer. 

Endelig er der ændret, så eleven kun udskrives med sin seneste uddannelse 

(eller alle aktive uddannelser). 

 

B601 Elevkartotekskort, fuldtidsuddannelser 

Der udskrives oplysninger om begge værger for en elev. 

Det vil fremover kun være de eksterne skoleforløb, der endnu ikke er reali-

seret som interne skoleforløb, samt de interne skoleforløb, der vises på ud-

skriften. 

Der medtages oplysninger fra skoleforløbsplaceringen. Der er indført ny af-

grænsning på kontaktlærer. 
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A166 CPR-opdatering 

A167 CPR-abonnementsændringer 

Værge to på personer håndteres nu også 

 

B755 Omdøb og sammenflet CPR-numre 

Batchjobbet håndterer nu også evt. værge to ved sammenlægning af perso-

ner. 

Samtidig håndteres varighedsuafhængige tilskud for AMU- og ÅU-elever. 

 

A594 Venteliste på fuldtidsuddannelse 

Der er tilføjet nye felter til ventelisten KOT-justeringsfaktor og KOT-

kvotient, som gør det muligt at beregne KOT-kvotienten. Felterne i kolon-

nen 'Justeret kvotient' skal gøres til indtastningsfelter. 

 

A173 KOT-indberetning, kladde 

A174 KOT-indberetning, endelig 

A175 KOT-indberetning, kladde 

A176 KOT-indberetning, endelig 

Der er tilføjet feltet KOT-kvotient. 

 

D594 Venteliste på fuldtidsuddannelse 

Der er tilføjet tre nye oplysninger, Justeret kvotient, KOT-justeringsfaktor 

og KOT-kvotient, til udskriften. 

 

A617 KOT-indberetning 

A171 Godkend KOT-indberetning 

A172 Gensend KOT-indberetning 

Det nye felt, KOT-kvotient, medtages i indberetningen. 
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5.2 Elevflytning og Udlån 

Ændringer i funktionalitet 

A217 Elevflytning, modtagelse 

Vinduet håndterer nu, hvornår elever der flyttes skal optages i  modtager-

skolens kvote. 

 

 

5.3 Fravær 

Der er ingen ændringer i dette delsystem. 

 

 

 

5.4 Karakterer 

Der er ingen ændringer i dette delsystem. 

 

 

 

5.5 Undervisningsmaterialer 

Der er ingen ændringer i dette delsystem. 

 

 

 

5.6 Uddannelsesaftaler 

Ændringer i funktionalitet 

A958 Befordringsrefusion 

Der er indført en ny afgrænsning til hold. Derudover er der indført en blok 

med Egen bil på udskriften. 
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6. Ledelsesinformation  

Ændringer i funktionalitet 

C099 Udtræk af årselever 

Der udtrækkes nu også skolehjemsårselever, og derfor udtrækkes oplysnin-

ger om skolehjemsafdeling og TMK. TMK udfyldes også for de andre typer 

årselever. 

 

C097 Udtræk af stamoplysninger til ledelsesinformation 

Batchjobbet udtrækker nu også oplysninger om skolehjemsafdelinger og til-

skudsmærkekombinationer. 
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7. Uddannelsesmodeller 

Nye vinduer 

C442 Kvoter på adgangsbegrænsede uddannelser 

På vinduet vises skolens lokale kvoter for adgangsbegrænsede uddannelser.  

 

C442a Aftaler i denne kvote 

På vinduet vises hvilke elever og uddannelsesaftaler, der har dannet grund-

lag for beregning af skolens lokale kvoter. 

 

Nye batchjob 

C990 Opdatering af testcenter 

Batchjobbet opdaterer testcenter med centrale data fra EASY-F. Jobbet kan 

kun køre på EASY-F produktion. 
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8. Systemadministration 

8.1 Autorisation 

Der er ingen ændringer i dette delsystem. 

 

 

 

8.2 Batchjob og udskrifter 

Der er ingen ændringer i dette delsystem. 
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8.3 Dataudveksling 

Nye vinduer 

B556a Indhold af bevis - underfag 

I vinduet vises de evt. underfag det er til de enkelte delresultater på B556 

Indhold af bevis. 

 

B698a Udarbejdelse af bevis - underfag 

I vinduet vises de evt. underfag det er til de enkelte delresultater på B698 

Udarbejdelse af bevis. 

 

Nye batchjob 

B867 Hent svar af hændelser fra Eksamensdatabasen 

Batchjobbet henter svar fra Eksamensdatabasen på indberettede beviser og 

karakterer. 

 

Ændringer i funktionalitet 

B448 Opdatering af centrale data hentet fra EASY-F 

Batchjobbet afhenter og indlæser centrale kvoter fra EASY-F. 

 

B618 Overførsel af KOT-svar 

Der bliver nu anvendt præcist filnavn ved hentning af svar. 

 

B556 Indhold af bevis 

Der tilføjes oplysninger om elevens studieretning. 

 

B698 Udarbejdelse af bevis 

Der tilføjes oplysninger om elevens studieretning. Desuden er der lagt ekstra 

tjek ind ved overførsel af bevis. 

 

B613 Udfør hændelser på Eksamensdatabasen 

Batchjobbet tager nu kun imod den kvittering, eksamensdatabasen sender 

tilbage på overførsel af beviser. Afhentning af svar på, om overførslen til 

Eksamensdatabasen er gået godt, udføres nu af det nye batchjob B867 Hent 

svar på hændelser fra Eksamensdatabasen. 

 

B862 Udfør karakterhændelser på Eksamensdatabasen 

Batchjobbet tager nu kun imod den kvittering eksamensdatabasen sender 

tilbage på overførsel af enkeltkarakterer. Afhentning af svar på, om over-

førslen til Eksamensdatabasen er gået godt, udføres nu af det nyt batchjob 

B867 Hent svar på hændelser fra Eksamensdatabasen. 

 

B562 Send bevishændelser til EASY-F 

Batchjobbet er tilpasset nyt XML- format. 
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04.05.2009  A114.8167.1   Side 21 af 22 

8.4 System 

Der er ingen ændringer i dette delsystem. 

 

 

 

 

8.5 Generel indberetning 

Der er ingen ændringer i dette delsystem. 

 

 



 

Ændringer i EASY-A til version 09.1 
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9. EASY-F 

Nye vinduer 

T046 TVA Centrale kvoter 

På vinduet kan der registreres centrale kvoter i TVA-en på EASY-F. Herfra 

kan de distribueres til skolerne. 

 

 

10. EASY-S 

Der er ingen ændringer i dette delsystem. 

 


