
 

EASY-A 12.2.1 nyhedsbrev  
EASY-A 12.2.1 frigives den 27/2-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste 
nyheder i begge. 
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System: B172 Oprydning i bestilte jobs (EA-685)  

Batchjobbet B172 Oprydning i bestilte jobs sletter gamle bestillinger af ud-
skrifter og batchjobs, så disse bestillinger ikke ligger og fylder i jobovervåg-
ningen. I øjeblikket udvælges de bestillinger, som skal slettes, udelukkende 
ud fra bestillingens alder.  

Fra tid til anden er der, specielt i forbindelse med support, behov for, at en 
jobbestilling kan bevares, også selvom denne er meget gammel. Behovet er 
størst i forbindelse med batchjobs, der kører kvartalsmæssigt, hvor alle tidli-
gere jobbestillinger med sikkerhed er slettet for længe siden.  

B172 er derfor ændret således, at man kan bevare jobbestillinger på en mere 
intelligent måde end bare at sætte aldersgrænsen op.  

 

Beviser: Tilknytning af et regelgrundlag til fuldtidselever (EA-
803)  

Af hensyn til bl.a. udskrivning af beviser og Elevplans beregning af fag i ud-
dannelsesplanen, skal der samtidig med oprettelsen af elever kunne oprettes 
en tilknytning af eleven til et regelgrundlag.  

For beviser er det regler af typen B, for elevplan er det regler af typen U. Re-
gelgrundlag for eleven kan ses og rettes på A580 Elev på fuldtidsuddannelse, 
og det er muligt at oprette/ændre regelgrundlag for mange elever på én 
gang på vinduet C203 Oprettelse/redigering af elevoplysninger, hold. 

  

Optagelse: Optagelse.dk KOT 2013 (EA-959) 

Funktionaliteten omkring indlæsning og behandling af ansøgere til erhvervs-
akademierne er forbedret således at: 

1. en større del af behandlingen af ansøgninger kan foregå i forbindelse 
med indlæsningen  

2. overførslen til ventelisten (B670) gøres mere robust og indholdet skal 
afstemmes med ventelisten.  

3. det nu er muligt at anvende ventelisten (A594) til at oprette ansøgere 
som elever og placere dem på skoleforløb ved optagelse. 
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Eksamen: Beregningen af fremtidige tvungne prøver skal 
tage hensyn til C190 (EA-1009) 

Der er rettet en fejl, så der nu ved behandlingen af fremtidige prøver tages 
hensyn til de tvungne prøver, som er registreret på vinduet C190 Tvungne 
prøver på fag (tabellen TVUNGNE_PROVER_PA_FAG) eller i tabellen TVUNG-
NE_PROVER_PGA_TIDL_PROVE.  

 

System: Undgå fejl ved samtidig sletning og 
opdatering/oprettelse af CPR-abonnement (EA-1011) 

Jobbet A167 CPR-abonnementsændringer i EASY-A, der håndterer CPR-
abonnementer, er optimeret, så det ikke fejler, når det forsøges at opret-
te/redigere og samtidig slette et abonnement. 
 

Eksamen: Offentliggørelsesdato på A510 Dan skriftlige 
eksamensbegivenheder (EA-1022) 

For fremtiden er det feltet ’offentliggørelsesdato’ på A510 Dan skriftlige ek-
samensbegivenheder, der anvendes for XPRS-begivenhederne, da prøveka-
lenderen indeholder en forkert offentliggørelsesdato (samme dato som ud-
meldingen)  
Funktionaliteten er ændret, således at XPRS-begivenhederne behandles helt 
som andre eksamensbegivenheder, dvs. at oplysningerne fra XPRS-
prøvekalender ikke anvendes længere. 
 

Elevplan: Ved overførsel af karakterer fra andre skoler 
overføres også offentliggørelsesdato (EA-1031) 

Overførsel af karakterer i forbindelse med elevudlån, elevflytning og afhent-
ning af karakterer fra andre skoler er ændret, således at oplysningen om of-
fentliggørelsesdato også bliver overført. Dette har primært betydning for 
visning af karakterer i Elevplan.  
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Indberetning: Revision af årselevindberetninger på 
fuldtidsuddannelser - 2 (EA-1040) 

I forbindelse med revision af årselevindberetningerne på fuldtid er en række 
kontroludskrifter blevet ændret på følgende områder: 
 

• Beregningsmetode 
• Tilføjelse af mulighed for CSV-fil 
• Hensyntagen til supplerende indberetning 
• Layout og summering 

 
Dette omfatter følgende kontroludskrifter: 
 

• B830 Elever uden færdiggørelsestaxameter 
• R018 Elever med flere færdiggørelsestaxametre 
• A416 Kvitteringsskrivelse, fuldtidselever 
• B504 Foreløbig kvitteringsskrivelse – fuldtidselever 
• B473 Elever uden skoleforløbsplaceringer 

 
 

AMU: Indberetning af Tilskud = Ja i de tilfælde, hvor ISB-
elever er berettigede til tilskud til kost og logi (EA-1054) 

Det er nu muligt at angive Tilskud = Ja på holdplaceringen i de tilfælde, hvor 
ISB-kursister er berettigede til tilskud til kost og logi. Det vil sige, når ÅE-
rekvirent på holdplaceringen er ISB og feltet "Uddannelse anvendt seneste 5 
år" = N, kan alle værdier for Tilskud anvendes. 
 

Indberetning: Revision af årselevindberetninger på 
fuldtidsuddannelser – ny udskrift til at finde elever på 
hovedforløb med mesterlæreaftaler som ikke har MESTU 
som TMK (EA-1085) 

Der er indført en ny kontroludskrift, R090 Forkert anvendelse af TMK MESTU, 
som kan anvendes til at kontrollere, om TMK-en MESTU anvendes korrekt. 
Udskriften kontrollerer to situationer:  

1) Elever med mesterlæreaftaler, som ikke har TMK MESTU  
2) Elever uden mesterlæreaftaler, som har TMK MESTU 
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Indberetning: Revision af årselevindberetninger på 
fuldtidsuddannelser – udvidelse af fraværsliste A302 – 
nemmere revisortjek (EA-1086) 

Udskriften A203 Fraværsliste skemabaseret er ændret, så det fremover vil 
være muligt at afgrænse udskriften på skoleforløb. Rapporten kan dermed 
benyttes til at dokumentere, at skolen ikke har modtaget tilskud for elever, 
som reelt har været fraværende.  
Den nuværende mulighed for at afgrænse på hold bevares. 
 

Optagelse.dk: FTU-rettelser 2013 (EA-1114) 

Afhentningen af FTU-ansøgninger er tilpasset de ændringer, der er sket på 
Optagelse.dk. 
 

EASY-P: Skift af password for EASY-P brugeren (EA-1196) 

Når EASY-A skal kommunikere med EASY-P, kræver det et password. 
For at øge sikkerheden er konceptet for valg af dette password ændret. 
 

Eksamen: Ændring til R005 Eksamensudtrækning for XPRS-
uddannelser (EA-1229) 

Sikring af korrekt udtrækning i tilfælde af, at der udtrækkes elever til grup-
peeksamen. 
 

Optagelse: Elevens mailadresse tilføjes i B594 Flettefil til 
personer på venteliste (EA-1231) 

Ansøgerens private mailadresse, som er angivet på den digitale ansøgning, 
medtages i B594 Flettefil til personer på venteliste. 
 

 

 


