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OPSÆTNING 

For EASY-A kan modtage webservice tilmelding via web, skal der foretages et par grundlæggende opsætning.  

GIV WEBSERVICEAUTORSATION TIL KLIENTEN 

Skolen skal give tilladelse til at webserviceklienten må sende data til skolen. Klientnavnet oplyses af skolens 

samarbejdspartner eller skolens egen klient anvendes.  

 



Vinduet B936 Webservice-autorisation giver mulighed for at markere ’J’ i ’Må benytte’ feltet og der kan så trykkes på 

Tillad knappen. 

RET TRIMMEOPLYSNINGER 

Hvis skolen vil tillade at webservicen opretter nye elever, skal det sikres at trimmeoplysningen Ret til at oprette 

personer og elever står til J. Dette tjekkes på vinduet A910 Trimmeoplysninger.  



Tilknyt elevafdeling til uddannelser  

Alle elever i EASY-A skal tildeles en afdeling, og da webservicen ikke kan vide hvilke afdelinger en skole har, sker 

tilknytningen af afdeling til eleven automatisk alt efter hvilken uddannelse, elever bliver oprettet med. Derfor skal 

man på vinduet A870 CØSA-formål tilknytte en elevafdeling til alle de uddannelser, man forventer at modtage 

webservice tilmeldinger på.  

 

OPRETTELSE AF HOLD I EASY-A 

 

For at W012 kan fungere skal holdene på forhånd være oprettede i EASY-A. 

 

 



MODTAGELSE AF ELEVER OG VIDEREBEHANDLING I EASY-A 

Når elever afsendes fra det eksterne system oprettes de automatisk som elever og holdplaceres på de hold, det 

eksterne system har angivet. Imidlertid mangler eleverne at blive tilknyttet et skoleforløb, hvilket er forudsætningen 

for, at de udløser tilskud. Når tilmeldingerne fra det eksterne systemer er modtaget i EASY-A, bør man derfor sørge for 

at oprette skoleforløb, der dækker holdplaceringer. Hvis eleverne mangler en skoleforløbsplacering, vil de komme 

med ud på udskriften B346 Holdplaceringer uden skoleforløbsplacering i forbindelse med årselevindberetningen. B346 

kan også tjene som en huskeliste hvis man er tvivl om, man har fået oprettet alle de nødvendige 

skoleforløbsplaceringer.   

Skoleforløb kan selvfølgelig tilknyttes den enkelte elev ét cpr-nummer af gangen, men ofte vil der være mange elever 

på hold modtaget via webservicen. Derfor kan man med fordel udnytte EASY-As faciliteter til hurtigt tilknytte 

skoleforløb til elever på samme hold.  

SÅDAN MASSETILKNYTTES ELEVERNE ET SKOLEFORLØB 

Du skal første sørge for at du har oprettet et skoleforløb, som eleverne skal tilknyttes.  

1. Aben vinduet B347 Tilknytning af skoleforløb til holdplaceringer     

2. Fremsøg de elever, du ønsker at behandle vha. søgekriterierne.  

3. Angiv skoleforløb for hver elev  

 TIP: Bruge copy-paste (CTRL+C og CTRL-V) til at indsætte navnet på skoleforløbet for hver elev. 

4. Tryk på knappen opdater.  

 

 

 


