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EASY-A Version 11.2.0 readme
07.11.2011

Versionen indeholder hovedleverance 11.2.0, samt diverse fejlrettelser til EASY-A

Indhold

EA-111. Kommunebreve - opdatering ifb Afgangsmelding.
I nogle enkelte tilfælde er der ikke blevet sendt kommnunebreve til Ungdomsvejledningen, da elever er
registreret afgangsmeldt meget sent, og automatikken derfor ikke har fanget hændelsen. Hvis man
afgangsmelder længere tilbage i tiden, end C460 Dannelse af kommunebreve er afgrænset til at søge
ved autobestillingen på vinduet A580 Elever, så bestilles C460, og der gives information om at C460 er
bestillet automatisk. Ved masseafgangsmelding på vinduet A600 Afgangsmelding gives der advarsel
om, at du selv manuelt skal bestille C460 med passende afgrænsninger, hvis en eller flere af elverne
er registeret for sent i forhold til det automatisk bestilte C460 jobs afgrænsninger. Det er nu muligt at
bestille C460 afgrænset på CPR-nummer. Det kan for eksempel benyttes hvis du får en advarsel på
A600.

EA-340. Bedre håndtering af frigivelser efter Elevplan ændringer.
Kun en opdatering af karakterværdien på en karakter, skal betyde, at en karakter skal genfrigives.

EA-373. Batchjob, der opdaterer tilskud på skolefag-på-holdplaceringer.
Der er udarbejdet et batchjob som på baggrund af fravær ført på C069 Fraværsregistrering for AMU-
elever beregner om eleven berettiger til tilskud. Hvis eleven ikke berettiger til tilskud opdateres Tilskud
på Skolefag på holdplaceringer til N. Ændringerne som batchjobbet har foretaget vil kunne vises på en
ny udskrift R050. Endelig er batchjobbet B472 Beregn varighed rettet til, så det fremover for ÅV-hold
anvender registreret fravær til at sætte korrekt varighed.

EA-404. XDB rettelser af XML-formater.
Udvekslingsformatet med eksamensdatabasen er ændret, således at offentliggørelsesdato fremover
overføres til Eksamensdatabasen. Anvendelse af offentliggørelsesdatoen er imidlertid endnu ikke
indført i Eksamensdatabasen.

EA-445. SOSU: Det skal ikke længere være muligt at oprette SOSU uddannelsesaftaler i
Easy-A
Funktionalitet til oprettelse af SOSU uddannelsesaftaler i Easy-A kan ikke længere anvendes. Vinduet
C591 er fjernet.

EA-488. Ansøgninger: på C582 skal trimmeoplysningen Default_Befordring anvendes.
Ved oprettelse af elev fra vinduet "C582 Behandling af generelle ansøgninger" skal trimmeoplysningen
Default_Befordring anvendes.

EA-502. A415 Dan fagfordeling udvides.
Batchjobbet A415 er ændret til at medtage læreridentifikation samt at danne en linie for hver periode
for skolefag på holdet. Man kan således i A402 se hvilken lærer der knyttet til faget på de enkelte
datoer.

EA-512. SOSU: oprettelse af ansøger på C581 uden krav om tilknyttet hjemkommune.
Det er fremover muligt at oprette ansøgere uden hjemkommune er krævet. Endvidere er CPR-
opdateringerne rettet, således at ansøgere automatisk kommer i abonnement.

EA-515. Skolefag på holdplaceringer skal overføres til Elevplan.
Opret/slet/ændring af skolefag-på-holdplaceringer overføres nu til Elevplan via DUS når følgende 3
punkter allesammen er opfyldt: - eleven er en Elevplan-elev - holdet er et Elevplan-hold - skolefaget er
et Elevplan-fag eller skolefaget har fagnr < 50.000 samtidig med, at det tilhørende UVM-fag har
målpinde

EA-528. Rettelser til EASY-A ifb eu.dk fase 4.
EASY-A forberedes til brug for EfterUddannelse.dk fase 4. EfterUddannelse.dk vil fremover understøtte
fuld deltagerbetaling for personer med en videregående uddannelse, hvilket betyder, at det i EASY-A
skal være muligt at registere fuld deltagerbetaling. Oplysning om fuld deltagerbetaling stilles til
rådighedhed for eksterne parter i W005. Understøttelsen af kursister fra Færøerne og Grønland
forbedres, således at ÅE-rekvirent sættes korrekt i EASY-A ved tilmelding fra EfterUddannelse.dk.

EA-546. Uddannelsesoplysninger på A702d og B702c - behov for endnu en regel.
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På vinduerne "A702d Efteruddannelse.dk oplysninger" og "B702c Oplysninger til VEU-skema"
registrerer man oplysninger om kursistens uddannelse og anvendelse af uddannelse. For at sikre
korrekt udfyldelse af uddannelsesbaggrund på skolefag på holdplaceringer indføres en regel, således at
hvis enten "Uddannelse afsluttet senest 5 år" eller "Uddannelse anvendt seneste 5 år" (eller begge) er
sat til J skal også feltet "Afsluttet uddannelse" også udfyldes.

EA-549. B702a/C069: Kontrol af at man ikke registrerer fravær/tilstedeværelse ud i
fremtiden.
På vinduerne 'B702a Tilstededage' og 'C069 Fraværsregistrering for AMU-elever' får brugeren fremover
en advarsel ved registrering af fravær på en dato, der ligger efter dagsdato. Som en konsekvens heraf
ændres funktionen af knappen 'Sæt 0 i frævær' på C069, så der kun sættes 0 fravær på datoer frem til
og med dags dato.

EA-560. Ændring til A851 vedrørende funktionalitet af afgrænsning.
Lærereksamenskontrollen er ændret således, at afgrænsning på start- og slutdato samt afdeling for
medarbejder sker mod medarbejderens ansættelsesforhold.

EA-567. Udskrift med gymnasiale omgængere og Team Danmark-elever.
Ny udskrift R060 Oversigt over gymnasiale elever der skal udtrækkes manuelt. Udskriften viser
omgængere eller elever med et 4-årigt studieforløb, men ikke selvstuderende. Udskriften skal dannes
automatisk i forbindelse med udtrækningen af gymnasiale elever (R005).

EA-571. Udskrift / .csv til SOSU arbejdsgivere med en oversigt over hvilke elever de skal
have.
Ny udskrift med oversigt (pr. praktiksted) over hvilke praktikforløb og hvilke elever, der kan forventes
at skulle ankomme på praktikstedet.

EA-577. De nye og ændrede beviser skal overføres til EASY-F fra Jira EA-223
AMU-enkeltfagsbeviser overføres nu til EASY-F og kan udskrives via den centrale bevisudskrivning

EA-584. B675 skal tjekke korrekt angivelse af FKB på godkendte skole ved bestilling af
R023.
Når 'B675 AMU-hold med FKB-er uden godkendelse' kontrollerer FKB'er på skolefag-på-holdplaceringer,
vil systemet fremover også tjekke, at den skole, der udlånener en godkendelse (godkendte skole) rent
faktisk er godkendt til den FKB, afholdende skole har anført. Udskriften medtager også skolefag-på-
hold-perioder, hvor godkendte skole ikke er godkendt til den anførte FKB i hele perioden.

EA-588. Revision af tidsregnskab, fase 1.
Rettelser og ny funktionalitet til tidsregnskab. Bl.a tre nye masseopdateringsvinduer til rettearbejde
(timeposter), SLS-oplysninger og skoleoplysninger. Lønposer i status M4/M9 kan nu genindlæses ved at
bestille B937 manuelt.

EA-594. Hurtighop til job.
Man kan nu skrive koder til udskrifter og batchjobs i Hurtig Hop formen.

EA-600. A658: Der ønskes indført en advarsel hvis en eksamensbigvenhed går hen over
skolefri dage dvs. weekender og helligdage.
Der er indført en advarsel i A658 om at XPRS ikke tillader at eksamensbegivenheder går hen over
censurfridage. Advarslen vises hvis en eksamensbegivenheds eksamensdage ikke er
sammenhængende.

EA-601. B063 Eksamensdokumentation.
B063 Eksamensdokumentation er ændret således at der tages hensyn til elevernes individuelle
eksaminationstider.

EA-640. Revision af skolehjem - bookinger.
Revision af bookinger for skolehjemsafdelinger. Det drejer sig især om skærmbillederne for booking
(A259, A260 og A261) samt skærmbillederne for skolehjemophold (A262, A275 og A276) hvor der bl.a.
er indført registeringsmuligheder for diæt, udlån og noter.Disse registreringer vises også i de tilhørende
lister (A815, A816, A817 og R029).

EA-641. Revision af skolehjem - bookinganmodninger.
Når skolehjemmet skal behandle en bookinganmodning, er der af og til brug for at få afklaret
tvivlsspørgsmål eller rettet forkerte oplysninger. Der er derfor behov for, at skolehjemmet kan
kontakte den person, der har oprettet bookinganmodningen. Det fremgår derfor nu af
bookinganmodningen, hvem der har oprettet den.

EA-766. EA-721-5/fjernelse af defaultoplysninger.
Fremover udfyldes der ikke defaultoplysning i VEU-oplysningssektionen på B702 Holdplacering - AMU.

EA-782. W034 Fejlbeskeder kan blive afkortet.
Når EfterUddannelse.dk redigerer en holdplaceringer i EASY- A, kan fejlbeskeden blive afkortet.

EA-834. A261 og A276 - Tilføjelse af nyt felt i blokken Person.
Ønsker opstået i forbindelser med test

Information
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Versionen er dataafhængig og tager 15 minutter på Rambølls testdatabase med 130.000 elever
Alle brugere skal være logget ud af systemet under installationen.
Der skal være lukket for brugeradgang (vhja. vinduet A683 åbning/lukning af EASY-A) under
installation, idet bl.a. dataudveksling skolerne imellem kan blokere for installationen.
Indlæsningen foretages som esasii-brugeren. I starten af indlæsningen vil der endvidere blive
promptet for password til brugeren system.
Installationen tager ca. 15 min
Husk at åbne for brugeradgang efter indlæsningen.
Al henvendelse vedrørende installationen bedes rettet til: Support hjemmeside, tlf: 35 87 88 00,
fax: 35 87 88 90.
Supportens åbningstider er: mandag til torsdag: kl. 8:00-15:00 og fredag: kl. 8:00-13:00

Udviklet af KMD Informatik i samarbejde med UNI•C 


