
 

EASY-A 12.2.2 nyhedsbrev  
EASY-A 12.2.2 frigives d. 24/4-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste 
nyheder. 
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AMU: Varighedsuafhængige bidrag som FKPÅ, ambulering 
og køreteknisk skal kunne oprettes for ISB’ere (EA-1018)  

De varighedsuafhængige tilskud FKPÅ, FKAMB og FKKØR kan nu oprettes på B789 
Masseregistrering af varighedsuafhængige tilskud - ÅU og AMU for elever med ÅE-
rekvirent = ISB. Tilskuddene skal indberettes men udløser ikke refusion fra ministe-
riet. 
 

Elevbetalinger: Mulighed for at få systemet til at foreslå Ø-
formål ved oprettelse af gebyrer på skolefag-på-hold (EA-
1065)  

Der indføres mulighed for, at systemet foreslår Ø-formål på gebyrer på A422 Geby-

rer på aktivitet, såfremt skolen ønsker det, og de nødvendige konteringsoplysninger 

er til stede i EASY-A.  

Skolen vælger, vha. trimmevariablen "Foreslå Ø-formål for gebyrer på aktivitet", om 

den ønsker at systemet foreslår Ø-kontoformål, når brugeren opretter gebyrer på sko-
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lefag på hold.  

Hvis trimmevariablen er sat til Ja, foreslås Ø-konto efter nærmere definerede regler.  

 

Filarkiv: Dynamisk forældelsesdato (EA-1071) 

I filarkivet gøres dokumenternes forældelsesdato nu dynamisk, således at forældel-

sesdatoen beregnes på grundlag af den dato, hvor dokumentet hentes ind i filarkivet. 

 

AMU: Tilknytning af skoledagskalender til et hold (EA-1104) 

Der indføres nye forretningsregler i forbindelse med skoledagskalendere på hold, 

som skal sikre, at hele holdets periode er dækket af den tilknyttede skoledagskalen-

der. 

 

AMU: Forbedringer af batchjobbet B340 Genopretning efter 
ændring af Skoledagskalender (EA-1105) 

Batchjobbet B340 Genopretning efter ændring i Skoledagskalender ændres, således 

at det for AMU-hold ikke længere sletter tilstededage, men henholdsvis opretter og 

sletter dage, der ikke længere er i skoledagskalenderen 

 

AMU: R039 Afsend påmindelser skal ikke sende påmindelser 
på aflyste hold (EA-1129) 

Der afsendes ikke længere påmindelser om manglende registrering af tilstedeværel-

se på aflyste hold via jobbet R039. 

 


