
 

EASY-A 12.2.0, nyhedsbrev  
EASY-A 12.2.0 frigives d. 28/11-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. 
 

Indhold 

EASY-A 12.2.0, nyhedsbrev ...................................................................................................... 1 

Hold: Start-slut datoer på UVM-fag skal give advarsler (EA-292) ........................................... 1 

Hold: A718 vipning af elever (EA-481) ..................................................................................... 1 

Optagelse: Optagelse.dk (FTU) udvidet funktionalitet (EA-765) .............................................. 1 

Tidsregnskab: Opfølgning på revision (A402, A335, A415, B066) (EA-799) .......................... 2 

Skolehjem: Opfølgning på revision (EA-813) ........................................................................... 2 

AMU: Kontrolliste – R084 Kontrol af korrekt ÅE-rekvirent i forhold til uddannelsesniveau 

(EA-836) ..................................................................................................................................... 2 

Årselevindberetning: Revision af årselevindberetninger på fuldtidsuddannelser (EA-838) ...... 2 

System: Admsys nyheder på startskærmen (EA-866) ................................................................ 3 

Optagelse: Allerede oprettede elever blev ikke tidligere behandlet på B625 (EA-1008) .......... 3 

AMU: Ny udskrift – R065 Pristilbud til rekvirent (EA-1015) ................................................... 3 

AMU: Beregning af betalingsstatus i W009 og W034 (EA-1021) ............................................ 3 

 

 

Hold: Start-slut datoer på UVM-fag skal give advarsler (EA-292)  

Der gives en advarsel, såfremt man opretter et skolefag på hold, hvor UVM faget ikke er gyldigt i hele 

skolefag-på-holdets periode. 

 

Hold: A718 vipning af elever (EA-481)  

Hvis elever, der vippes i "indeværende periode", har en anden start- og slutdato end holdets startdato, 

skal A718 Holdvipning kikke på elevens start- og slutdato på holdet. Er elevens start- og slutdato sene-

re end holdets start- og slutdato, skal elevens start- og slutdato fra det oprindelige hold sættes på det 

vippede hold. 

Hvis et hold vippes frem i tiden, skal elever med en anden start- og slutdato end holdets start- og slut-

dato have holdets start- og slutdato. 

 

Optagelse: Optagelse.dk (FTU) udvidet funktionalitet (EA-765) 

Med udgangspunkt i løbende optag af ansøgere til ungdomsuddannelserne, indføres der udvidet funk-

tionalitet, der bl.a. gør det muligt at overføre ansøgere, der skal viderebehandles, til en egentlig ansøg-

ningsbehandling. Det bliver desuden muligt at overføre ansøgere, der skal optages direkte, til et skole-

forløb. Endelig bliver det muligt at hente og se alle oplysninger knyttet til ansøgninger.  

 

 



 

 Side 2 

Tidsregnskab: Opfølgning på revision (A402, A335, A415, B066) (EA-799) 

Der foretages mindre ændringer i behandling af lærerlektioner i forbindelse med fagfordelinger. 

 

Skolehjem: Opfølgning på revision (EA-813) 

Funktionaliteten i administrationen af Skolehjem i EASY-A er blevet revideret yderligere, og der ind-

føres som følge heraf bl.a. ændringer på følgende vinduer:  

 

A261 Gæstebooking - det bliver muligt at se tidligere bookinger for fremsøgte personer.  

 

A269 Send bookinganmodning - det bliver muligt at sende bookinganmodning for flere elever ad gan-

gen; der kommer en advarsel, når man forsøger at sende en bookinganmodning for en elev med N til 

Skolehjemsårselev; og endelig sendes elevens e-mail og mobiltlf.nr. med bookinganmodningen 

 

A279 Opkrævning for booking - 'ØSE-konto' optræder ikke længere på højreklikmenuen  

 

A817 Ankomstliste - der bliver tilføjet nye sorteringsmuligheder  

 

A816 Hjemrejseliste - det bliver muligt at se, hvor mange værelser fraflyttes på en given dag; det bli-

ver muligt via en trimmevariabel at skelne ml. værelser der reelt fraflyttes, og derfor skal rengøres, og 

værelser, hvor samme person fraflytter og flytter ind igen inden for den i trimmevariablen fastsatte 

periode, og værelset derfor ikke skal rengøres  

 

R069 Synkronisering af skoledage - der indføres synkronisering af tilstedemarkeringen på skolehjems-

ophold, så det afspejler skoledagene på afsenderskolen; og der indføres automatiske ændringer af til-

stedemarkering på skolehjemsophold, så den afspejler skoledagene på afsenderskolen.  

 

AMU: Kontrolliste – R084 Kontrol af korrekt ÅE-rekvirent i forhold til uddannelses-
niveau (EA-836) 

Der er indført en ny udskrift R084 Kontrol af korrekt ÅE-rekvirent i forhold til uddannelsesniveau, der 

viser holdplaceringer og skolefag på holdplaceringer hvor ÅE-rekvirent = ISB kan være sat forkert. 

Udskriften består af tre blokke: 

 

Blok 1: skolefag-på-holdplaceringer, hvor ÅE-rekvirent er forskellig fra ISB og den tilhørende hold-

placering har afsluttet_uddannelse lig 'Videregående uddannelse' eller 'Anden uddannelse på videregå-

ende niveau'. 

 

Blok 2: skolefag-på-holdplaceringer, hvor ÅE-rekvirent er forskellig fra ISB og den tilhørende hold-

placering har afsluttet_uddannelse lig 'Anden uddannelse'. 

 

Blok 3: kursister hvor uddannelsesniveau mangler og som har kursiststatus 1 (beskæftiget) eller 7 

(særlige grupper), uanset angivet ÅE-rekvirent (også blank). 

 

Årselevindberetning: Revision af årselevindberetninger på fuldtidsuddannelser (EA-
838) 

En række kontroludskrifter i forbindelse med indberetning af årselever på fuldtid ændres. Blandt andet 

tilføjes mulighed for at få dannet udskriften som en CSV-fil, der kan importeres i et regneark. Ved 

samme lejlighed slettes en række forældede kontroludskrifter.  

  



 

 Side 3 

System: Admsys nyheder på startskærmen (EA-866) 

Startvinduet udvides med en nyhedsvisning, hvor der vises to nyhedsstrømme fra AdmSys. Den ene 

nyhedsstrøm styres centralt af UNI-C og vil typisk vise nyhederne fra "Nyheder på tværs", mens sko-

len selv vælger hvad der skal vises i den anden nyhedsstrøm.  

Skolen vælger sin nyhedsstrøm ved at angive den ønskede URL i trimmevariblen "RSS-feed 2 URL". 

Skolen vælger desuden selv hvor mange dage nyheder skal vises i den pågældende nyhedsstrøm. 

 

Optagelse: Allerede oprettede elever blev ikke tidligere behandlet på B625 (EA-
1008) 

Hvis en ansøger, der allerede er oprettet som elev, optages, bliver bilag nu overført til elevens filarkiv 

og ansøgningen bliver fjernet fra B625 Modtagne FTU-ansøgere - Indbakke (overføres til B855 Be-

handlede FTU-ansøgere). 

 

AMU: Ny udskrift – R065 Pristilbud til rekvirent (EA-1015) 

Der udarbejdes en ny udskrift R065 Pristilbud til rekvirent, der indeholder et prisoverslag for AMU-

elever, til brug i forbindelse med rekvireret undervisning.  

Rekvireret undervisning vil sige, at rekvirenten er en anden end Ministeriet for Børn og Undervisning. 

Udskriften kan leveres til print og pdf og passer i en C5 rudekuvert. 

 

AMU: Beregning af betalingsstatus i W009 og W034 (EA-1021) 

Webservice W009 og W034, som begge anvendes til at vedligeholde holdplaceringer, ændres så de 

kan foretage en mere intelligent beregning af Betalingsstatus. 

 

 


