
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Udsendelse af ansøgerdata fra optagelse.dk 

Som nævnt i seneste nyhedsbrev (nr.6 13/3-2015) er det desværre endnu  
ikke muligt at afhente FTU-ansøgninger fra optagelse.dk til EASY-A.  

Forsinkelsen af den automatiske afhentning af ansøgninger skyldes pro-
blemer med leverancerne fra vores leverandør (KMD) og vores plan er, 
at skolerne kan afhente ansøgninger automatisk fra 25/3-2015. 

STIL beklager meget og er fuldt opmærksom på de gener, det giver på 
skolerne. For at give jer et indledende overblik, har STIL hen over week-
enden 14./15. marts udarbejdet et manuelt udtræk fra optagelse.dk til 
jeres midlertidige brug. Data er udtrukket 13/3-2015 og kan give jer et 
overblik over, hvor mange ansøgninger, der kan forventes, opdelt på fag-
/studieretninger. Derudover kan data benyttes til at danne flettebreve til 
de nye elever, i det omfang dette er en del af skolernes rutiner på nuvæ-
rende tidspunkt. 

Data fra optagelse.dk lægges i løbet af mandagen den 15/3 ud til skoler-
ne via CDUP (den nye printlæsning til EASY-A). Herfra kan skolernes 
CDUP-administrator afhente skolens data. Det meldes ud på Admsys, 
når data er klar til afhentning.  

Hvis der skulle opstå problemer med afhentning af data eller med brug 
af data, kan I henvende jer til easy-c@stil.dk. Denne mailadresse overvå-
ges hele ugen i døgndrift, og vi besvarer henvendelser i den rækkefølge, 
de ankommer.  

Det er vigtigt at understrege, at dette er en midlertidig løsning, der ikke 
erstatter den automatiske afhentning af ansøgninger til EASY-A, og at de 
data I modtager nu, ikke skal manuelt indtastes i EASY-A. I kan begynde 
sagsbehandlingen af ansøgninger i EASY-A, når den automatiske af-
hentning fungerer. Hvis I starter manuel indtastning i EASY nu, vil der 
opstå problemer ved den automatiske afhentning. 

De skoler, der benytter Lectio eller Ludus til HHX/HTX-elever kan 
fortsætte sagsbehandlingen af de modtagne ansøgninger i disse systemer. 

Endnu en gang skal vi beklage de gener, som den manglende automati-
ske overførsel påfører jer. Vi er i meget tæt dialog med KMD og gør alt 
for at skabe den fornødne fremdrift. 
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