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Generelt 
Elevers private mobilnummer MT og primære e-mailadresse PM 

opdateres på tværs af UNI-C’s systemer (EASY-A, Elevplan og UNI-

Login). De nyeste kontaktoplysninger gemmes i EASY-F. Når 

oplysningerne opdateres i et af systemerne, distribueres de til de øvrige 

systemer. Bemærk dog, at der kun kan komme opdateringer fra UNI-

Login, men der sendes ikke kontaktoplysninger til UNI-login. 

Praktik systemerne (EASY-P, Praktikpladsen.dk, Praktik+) har mulighed 

for at tilslutte sig, når de er klar.  

Endvidere oprettes der en ny kontaktoplysning SkoleMail (SM). Denne 

kontaktoplysning er tiltænkt skoler, som benytter PM til e-mails genere-

ret af skolen. Der er oprettet et script, som kan kopiere e-mailadresser fra 

PM til SM. SM tilføjes på flettefilerne Elever på hold (A565 og B565) og 

Elever i skoleforløb (B564). 
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Nedenstående figur giver overblik over dataudveksling mellem syste-

merne (de grå bokse samt EASY-P er ikke implementeret endnu). 

 

  

Synkronisering mellem elevers mobil-
numre og e-mailadresser 
 
Følgende gælder på vinduerne A582 Person, A580 Elever på fuldtidsud-

dannelse og A581 Elev på AMU/ÅU:  

 

Hvis man opretter en helt ny person/elev hentes oplysningerne på 

EASY-F automatisk og de vises i felterne for MT og PM.  

(hvis oplysningerne er på EASY-F, og det ikke er et fiktivt CPR-

nummer) 

 

Mens der ventes på kaldet, vil det ikke være muligt at bevæge sig videre i 

vinduet.  Der gives ingen fejlbesked, hvis kaldet fejler. 

 

Funktionaliteten i knappen 1. CPR-opdatering udvides, så der efter 

CPR-kaldet også hentes kontaktoplysninger.  

Hvis man aktiverer en tidligere elev, sammenlignes de eksisterende MT- 

og PM-oplysninger med oplysningerne på EASY-F via et batchjob 

Elevplan 

 
 

EASY-A EASY-F EASY-P 

Praktikpladsen.dk Praktik+ 

R091  

Trigger  

DUV.kontakter  W029 

W054 

GET_CONTACTS_FOR_CPR  

UNI-Login 

R093  
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(R091), og hvis oplysningerne på EASY-F er nyere, indsættes disse i 

felterne for MT og PM.  

 

Der modtages også oplysninger fra Elevplan, når eleven opdaterer kon-

taktoplysninger. De opdateringer vil kunne ses på skoler, som har/får en 

relation til eleven. 

 

Bemærk, at hvis man opdaterer MT og PM på en eksisterende elev 

vil disse kontaktoplysninger automatisk blive overført til EASY-F og 

dermed til alle andre skoler, som har/får en relation til eleven! 

 
Synkronisering af kontaktoplysninger med 
EASY-F (R091) 
Batchjobbet R091 synkroniserer kontaktoplysningerne MT og PM med 

EASY-F. 

Der afhentes kontaktoplysninger for alle personer, der er i CPR-

abonnement, dvs. abonnementsstatus er 1 eller 2. 

Jobbet har 2 funktioner: 

 

1. Henter nyeste kontaktoplysninger (MT og PM) fra EASY-F. Dvs. kon-

taktoplysninger, der er ændret, siden der sidst blev hentet kontaktoplys-

ninger på EASY-F.  

Eksisterende kommentarer i kommentarfeltet bevares, men får foranstil-

let et ”*”. Er der ikke plads, så fjernes lidt af den gamle bemærkning. 

Er en kontaktoplysning slettet på EASY-F, så slettes kontaktoplysningen 

på skolen, og der kommer en advarsel i loggen. 

2. Sender kontaktoplysninger til EASY-F, som ikke er sendt.  

Bemærk, at hvis en af kontaktoplysningerne (MT og PM) er slettet, så 

slettes den på EASY-F, og det angives som en advarsel i loggen til R091. 

Det logges, hvor mange kontaktoplysninger der er opdateret. 

Jobbet bliver sat op til at blive afviklet fra centralt hold, men kan også 

bestilles manuelt. 

 

Synkronisering af kontaktoplysninger med 
praktiksystemer 
Der er endnu ikke kontakt til Praktiksystemerne, men systemerne vil 

kunne benytte webservice W054 Hent kontaktoplysninger fra EASY-F til 
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at hente MT og PM. Andre kan, hvis der gives tilladelse, også benytte 

W054. 

Der er endvidere oprettet en procedure, som EASY-P vil kunne benytte 

til at sende kontaktoplysningerne til EASY-F, når de er klar. 

Synkronisering af kontaktoplysninger med 
UNI-Login R093 
Kontaktoplysningerne PM og MT kan blive opdateret af UNI-Login. 

Kontaktoplysningerne vil kunne opdatere EASY-F på samme vilkår som 

de øvrige systemer. Dvs. den oplysning, der fremstår som nyest, vil gæl-

de fremadrettet og vil blive lagt i EASY-F med henblik på synkronisering 

med systemerne. 

Batchjobbet R093 Opdater EASY-F med UNI-Login kontakter henter PM 

og MT fra UNI-Login. Jobbet afvikles kun på EASY-F, og er sat op fra 

centralt hold. 

Bemærk, at der ikke afleveres kontaktoplysninger til UNI-Login. 

 


