
 

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev  
EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. 
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 Side 2 

 

AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor holdets periode (EA-322)  

R038 Masserediger tilstededage (AMU) giver nu en advarsel, hvis brugeren prøver at opdatere tilste-

dedage for en periode, der ligger helt eller delvist uden for holdets periode.  

 

AMU: Sikring af arveregler mellem A326, A335, B702 mfl. (EA-672)  

Det sikres nu, at arvereglerne for TMK, Timer pr. dag og Undervisningssted fra A326 Hold til Skole-

fag på hold, samt Skolefag på holdperioder er implementeret korrekt.  

 

Der gælder følgende arvehierarki for timer pr. dag:  

Hold  Skolefag på hold  Perioder for skolefag på hold Tilstededage.  

 

Der gælder dette arvehierarki for TMK:  

Hold  Perioder for skolefag på hold  Skolefag på holdplacering.  

 

Endelig gælder dette arvehierarki for Undervisningssted:  

Hold  Perioder for skolefag på hold.  

 

På AMU-hold er "Undervisningssted", "Min. antal tilmeldte", "TMK" og "Timer pr.  

dag" krævede felter. Desuden skal disse felter samt "Timer pr. dag" på Skolefag på hold være udfyldt, 

før holdet kan udbydes til Efteruddannelse.dk. 

 

AMU: Synkronisering af tilstededage (EA-719) 

Synkroniseringen af data mellem EASY-A og EfterUddannelse.dk omfatter nu også Tilstededage  

tilhørende hold, som i forvejen overføres til EfterUddannelse.dk.  

 

AMU: Forbedring af log og overvågning af overførsel til Efteruddannelse.dk (EA-
738) 

For at forbedre overvågning af overførsel af beskeder til Efteruddannelse.dk er der indført et nyt vin-

due R078 Overvågning, Efteruddannelse.dk - beskeder. Vinduet viser bl.a. antal overførte og antal 

fejlede beskeder, og det giver mulighed for at søge i beskederne.  

 

Logningen af B355 Opdatering af beskeder i indbakken udvides så det, hver gang jobbet har kørt, 

logges hvor mange beskeder der er overført og hvor mange der er fejlet. Det logges også, når jobbet 

har kørt, og der ikke har været beskeder at overføre.  

 

Der indføres mulighed for at få tilsendt en e-mail, hvis der ligger beskeder klar til  

overførsel, som er ældre end et givet antal minutter. E-mailadresse og forsinkelse før mailen sendes, 

skal skolen angive i de nye trimmeparametre: 

 VEU besked i kø – emailadresse  

 VEU besked i kø – forsinkelse.  

Endelig indføres en sletterutine, der rydder op i gamle beskeder, så overførte og fejlede beskeder slet-

tes efter det antal dage, der er angivet i de respektive trimmeoplysninger. 

  



 

 Side 3 

Brobygning: C070 - slettemarkering af eksterne hold fra Brobygning.net (EA-715) 

Fremover er det muligt at angive et hold på C070 Holdplaceringer indbakke som slettet. Holdet slettes 

ikke fysisk, men skjules blot på vinduet.  

 

CPR: CPR-nr. kan ikke opdateres til blank, hvis CPR-nr. tidligere har været udfyldt 
(EA-537) 

Der indføres en forretningsregel, der forhindrer opdatering af CPR-nr. til blank, hvis CPR-nr. tidligere 

har været udfyldt. 

 

CPR: Validering af CPR-nr. på personer (EA-751) 

I nogle vinduer har det hidtil været muligt at indtaste CPR-nr. på kun seks cifre. Dette er uheldigt i 

forholdt til Efteruddannelse.dk. Fremover tjekkes det, at et indtastet CPR-nr. er på 10 cifre.  

 

CPR: Rettelse til batchjob A167 CPR-abonnementsændringer (EA-689) 

A167 CPR-abonnementsændringer er ændret, så der udover modulus 11 også tjekkes at CPR-nr. er på 

formen DDMMYY-XXXX. 

 

Eksamen: Ny afgrænsning til C197 Elever der skal eksamineres (EA-392) 

Fremover er det muligt at filtrere på eksamensbegivenheden både med og uden offentliggørelses-dato. 

 

Eksamen: Ændring af elever til prøve mht. sygeeksamen (EA-666) 

Indberetning af elever til sygeeksamen er ændret, så der ikke længere er noget krav om, at eleven føl-

ger holdet på en bestemt dato. 

 

Fravær: Revisionsspor på skemabaseret fravær (EA-636) 

Der er indført revisionsspor på R079 Skemabaseret fravær.  

 

Indberetning: Loglinjerne viser aktivitetsafdelinger, bruger mangler rettigheder til 
(EA-586) 

Alle fejlbeskeder, der dannes i forbindelse med rækkebaseret adgangskontrol, er ændret, så de viser 

navnet på den aktivitetsafdeling, brugeren ikke har rettigheder til. Fx AKS-A4040: Du må ikke opda-

tere skolefag-på-holdplaceringer på holdet, da du ikke har rettigheder til aktivitetsafdelingen XYZ. 

 

Navision: Sletning af køer på B950 Navision Stat - Regnskaber med tilh. køer (EA-
718) 

På B950 Navision Stat - Regnskaber med tilh. køer får brugeren nu en advarsel ved forsøg på at slette 

en kø. Man bør aldrig slette en kø! Den korrekte måde at ændre en kø er at rette i angivelsen af URL. 

  



 

 Side 4 

Optagelse.dk: Ændringer til KOT for 2012 (EA-544) 

Der kan nu modtages opdateringer til en allerede modtaget ansøgning, ligesom der kan modtages bilag 

til ansøgningen. 

  

Optagelse.dk: Indlæsning af fuldt digitale ansøgninger fra Optagelse.dk (EA-1045) 

Fremover indlæses kvotient og justeret kvotient ikke fra det bevis, der er knyttet til ansøgningen, men 

fra den kvotient og justerede kvotient, der er angivet direkte på ansøgningen.  

 

Optagelse.dk: Statsborgerskabskode (EA-1035) 

Fremover anvendes statsborgerskabskode i stedet for betegnelsen i forbindelse med indlæsning af 

ansøgninger fra Optagelse.dk. 

 

Skolehjem: Ændret TMK kan fastholdes ved kørsel af A834 (EA-758) 

Når TMK opdateres på R019 Masseredigering af Skolehjemsårselevbidrag bliver ”Manuelt opdateret” 

automatisk sat til J på skolehjemsbidraget. Indberetning af skolehjemsårselever (A834 Skolehjemsårs-

elevindberetning) kan således køres uden at tabe ændringer foretaget på R019.  

 

SOSU ansøgninger: Ændring af status på ansøgninger (EA-859) 

Grundprincippet er nu, at en elev ikke afgangsmeldes, hvis vedkommende er i gang med en uddannel-

se. Dette gælder selv om en ny ansøgning ændrer status, så den ikke længere er gældende (det styres 

bl.a. af om eleven har en uddannelsesaftale). 

 

SOSU: Ny AER procedure for SOSU (EA-818) 

SOSU har overlappende AFPV aftaler (evt. supplerende), hvilket AER proceduren hidtil ikke har kun-

net håndtere. AER proceduren ignorerer nu de supplerende aftaler. 

 

SU: Skift af DS-nr. på elevafdelinger (EA-114) 

Når man udskifter DS-nr. på et undervisningssted, genberegner systemet SU-hændelser for alle elever 

(med SU-uddannelser), der via elevafdeling er knyttet til dette undervisningssted. 

 

System: B704 AMU-bidrag - Værdiliste på UVM afdeling (EA-774) 

Vinduet B704 AMU-bidrag har nu værdiliste på UVM afdeling. Værdilisten indeholder den eller de 

gyldige UVM afdelinger for skolen på den angivne indberetningsdato. 

 

System: Centrale trimmeoplysninger kan nu vedligeholdes af UNI-C (EA-620) 

UNI-C kan nu vedligeholde og distribuere centrale trimmeoplysninger. 

 



 

 Side 5 

System: Begrænsning i max antal mulige udskriftslogoer fjernes (EA-429)  

Begrænsning i max antal mulige udskriftslogoer er fjernet fra vinduet B188 Udskriftshoveder – 

Tekst. Det vil fremover være muligt at anvende mere end fire forskellige logoer. Bemærk, at ændrin-

gen i første omgang kun omfatter APS-udskrifter. 

  

System: Overførsel af ÅE-bidrag til EASY-S (EA-716) 

Af hensyn til udarbejdelse af korrekte statistikker overføres der nu oplysninger om elevernes ÅE-

bidrag til EASY-S. 

 

System: Skemabegivenheders opdateringsinfo medtages i W000 og W001 (EA-711) 

Databasefelterne "ændret af" og "ændret den" sendes fremover med i output fra webservice W000 og 

W001.  

 

Tidsregnskab: Revision af tidsregnskab, fase 3 (EA-590) 

 Det bliver muligt at kaskadeslette SLS-oplysninger og lønposer, hvis der ikke findes skoleoplys-

ninger for ansættelsesforholdet. 

 En række udskrifter (B040 Timesedler, B041 Saldoregnskab, B044 Timeseddel, AC-timelærere og 

B049 Periodeopgørelse) danner en loglinje for hver medarbejder der skulle sendes en e-mail til, 

men som ikke har en arbejdsmail (AM).  

B049 ændres samtidig, så mertimeudbetaling for deltidsansatte medtages. 

 A045 Personalekartotekskort ændres, så der byttes om på side 1 og 2. 

 Det bliver muligt at anvende A526 Overvågning datamodtagelser til at genindlæse lønposer med 

status M4 og M9.  

 Betegnelsen SCL erstattes med SLS på nogle menuer og vinduer. 

 

Uni-login: C002 Uni-login data ændringer (EA-753) 

Der er foretaget følgende ændringer i batchjobbet C002 Uni-login data:  

 Hvis en fuldtidselev ikke har nogen skoleforløbsplaceringer, anvendes elevens holdplaceringer 

til styring af, hvornår eleven skal udtrækkes til UNI-login.  

 Hvis en fuldtidselev ikke har nogen skoleforløbsplaceringer, anvendes elevens holdplaceringer 

til at beregne UL-klasse.  

 Der vil fremover kun blive oprettet UNI-login til elever og person, hvor CPR-nr. opfylder mo-

dulus-11-tjekket.  

 EASY-A genererer ikke længere dummypasswords 

 

Viskvalitet: Ændret arveregel ved kombinationssendinger (EA-977) 

Batchjobbet B615 Overførsel af aktivitetsdata til Viskvalitet er ændret, så kombinationer altid sendes, 

når der er tale om:  

1. et ÅV-hold, 

2. ikke alle kursister går på alle mål på holdet.  

Går alle kurister på alle mål, så er en kombinationssending ikke nødvendig. Går bare én kursist på et 

mål mindre eller mere end de andre, så sendes en kombinationssending.  


