
 

EASY-A 11.2.1, Nyhedsbrev 

 
EASY-A Service Pack 11.2.1 frigives d. 8/2-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste 

nyheder i denne Service Pack. 
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C196 Tilknyt eksaminatorer til eksamen i fag med underfag  

Batchjobbet ”C196 Tilknytning af eksaminatorer til eksamen i fag med underfag” ændres således at 

batchjobbet også kan anvendes uden at der er udmeldt censorer, men det tager så i stedet udgangs-

punkt i censorfaget fra prøvefagslisten som udmeldes fra XPRS. 
 

A658 Eksamensbegivenheder  

Skærmbilledet A658 Eksamensbegivenheder udvides så det kan vise op til 5 censorer og 4 hold.   
 

Personale – Automatisk fjernelse af UNI-login og Elevplanbruger markering på A021  

Der er oprettet et nyt batchjob ”R064 Slet J’er ved ansættelsesophør”, der benyttes til at sætte au-

tomatikken op, således at blandt andet Elevplanbruger og UNI-login bruger sættes til N i forbindel-

se ansættelsesophør.  

 
Dette batchjob må IKKE tages i anvendelse endnu. Der kommer en nyhed, når det er klar, hvor der 

så bliver forklaret lidt mere om, hvordan det virker. 

 



 

 Side 2 

Revision af tidsregnskab, fase 2  

Ændringer vedrørende revision af tidsregnskab vedrører hovedsageligt tilføjelse af Projektområde 

(A043/A044) som felt og som afgrænsning og oprettelse af mulighed for udskrift i CSV-format på 
en række udskrifter (B043/B045/B047/B051/B084/B451). 

Desuden ændres det så man afhængig af fraværstype også skal have dannet timer i saldo-

regnskabet når der er registreret fraværstimer på B031 Fravær for ansatte, ansættelsesfor-

hold og A989 Fravær for ansatte (med modsat fortegn). 

 

AMU – Frasortering af varighedsuafhængige bidrag  

Varighedsuafhængige bidrag, AMU, frasorteres hvis deltager betaling ikke er betalt.  

 

B402 Synkronisering mellem EASY-A og Elevplan  

B402 Synkronisering mellem EASY-A og Elevplan har i nogle tilfælde ”genaktiveret” fratrådte 

ansatte i Elevplan. Dette ændres, så tidligere ansatte ikke medtages i denne opdatering.  
 

LDV  

For batchjobbene ”C098 Udtræk af lærertimer” og ”C099 Udtræk af årselever” er det maximale 
antal loglinjer sat op til 100.000. 

 

Optagelse.dk – FTU rettelser 2012  

Rettelserne omfatter: 

1. Ændring i afhentningsmetoden, således at den enkelte institution afhenter ansøgninger direkte 
hos optagelse.dk. Dette indebærer, at der også sker ændringer i forhold til EASY-I og EASY-F 

2. Alle dokumenter (ansøgninger og bilag) som hentes fra optagelse.dk er nu i PDF format, og der 
oprettes derfor et filarkiv pr. ansøgning til at gemme disse dokumenter i. 

3. Ændringer der gør det muligt at håndtere at optagelse.dk giver mulighed for ”løbende optag” 

4. Ændringer der gør det muligt at håndtere at optagelse.dk giver mulighed for ansøgninger med 
fiktivt cpr. nummer. 

 

Indberetning  

”A690 Indberetning DS, ÅU” skal ændres således at den kun metager elever som er skolens egne 
elever (ikke delte elever). 

 

Skolehjem – Revision af værelser 

Ændringer vedr. styring og registrering af rengøring af værelser og pladser på skolehjem. 

På A251 Værelser kan man nu registrere værelses- og pladstype samt rengørings- og servicerings-

status for værelser og klargøringsstatus for pladser.  
 

Der tilføjes 2 nye masseredigeringsvinduer: R066 Masseredigering af værelser til redigering af 

værelsesoplysninger for en fremsøgt gruppe af værelser, og R067 Masseredigering af pladser til 
redigering af pladsoplysninger for en fremsøgt gruppe af pladser.  

 



 

 Side 3 

Der tilføjes 2 nye vinduer til opdatering af rengøringsinformation: R068 Rengøring af værelser og 

R073 Klargøring af pladser. Rengøringsstatus på værelser og pladser bør opdateres dagligt på basis 
af tilbagemelding fra rengøringspersonalet efter endt rengøring.  

Der tilføjes endvidere et nyt batchjob, ”R072 Opdater rengøringsstatus”, som kan sættes til at køre 

hver nat. R072 vil danne grundlag for en rengøringsoversigt, som er under udvikling.  
 

På A263 Værelsesoversigt tilføjes bl.a. flere søgekriterier, registrering af værelses- og pladstype 

samt andre oplysninger, så vinduet er mere anvendeligt ved booking. 
 

På A259 Elevbookinger, A260 Kursistbooking, A261 Gæstebooking, A341 IV-aktiviteter indføres 

fejlmeddelelser, hvis man forsøger at booke en elev/gæst/kursist på et værelse eller en plads, der er 

nedlagt i dele eller hele bookingperioden. Desuden indføres advarsler, hvis man forsøger at booke 
en elev på et gæsteværelse eller en gæst/kursist på et standardværelse. 

 

På udskrifterne A839 Pladsoversigt og A802 Værelsesoversigt tilføjes oplysning om værelses- og 
pladstype.  

På udskriften A815 Køkkenliste er det nu muligt at medregne beboere i køkkenlisten den dag de 

fraflytter værelset men stadig har undervisning (1. fraværsdag). Endvidere kan køkkenlisten sendes 

via e-mail.  
 

Elevplan og A326  

Ved anvendelse af standardoplysninger fra aktivitetsafdeling eller ansvarsområder på vinduet B327 

Indlæsning af hold fra elevplan blev de ændringer brugeren havde indtastet i nogle tilfælde over-

skrevet af standardoplysningerne. Dette ændres, således at det altid vil være brugerens ændringer 

der gemmes. 
 

AMU A702/B702 Holdplaceringer 

Der indføres en ny trimmeoplysning "Tilladte TMK'er for ISB-rekvirenter". Disse benyttes i de 

tilfælde hvor skolen kan få tilskud fra UVM for ISB-elevens kost og logi og oprettes med værdier-

ne ISBAN, ISBOV, ISBDO. ISBDO og ISBOV skal indberettes parvis.  

Når brugeren angiver en af disse TMK'er bliver ÅE-rekvirent opdateret til UVM, hvis følgende 
kriterier samtidig er opfyldt:  

• ÅE-rekvirent på skolefag-på-holdplaceringen er ISB  

• Uddannelse anvendt senest 5 år på Holdplaceringer er N  
 

Undervinduerne A702d og B702c indarbejdes som overflow-blokke i hhv. A702 Holdplacering – 

AMU og B702 Holdplacering – ÅU og defaultudfyldning af uddannelsesoplysninger fjernes.  
 

Der indføres en validering og advarsel for tilknytning af lokalt lærested på A702 og B702. Der skal 

altid angives centralt lærested, da tilmelding ikke kan ses på Efteruddannelse.dk, hvis der er brugt 

et lokalt lærested.  
 

Feltet Løn under uddannelse fjernes på A702 og B702.  

 

Tidsregnskab 

På B053 Planopfølgning tilføjes mailing funktionalitet, samt mulighed for afgrænsning af jobbestil-
ling på projektområde. 
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Ny brugerprofil til ItsLearning 

Det oprettes en bruger, ITSLEARNING, til brug for ItsLearning, og de fornødne rettigheder tilde-

les. 
 

 

 

 


