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1. Svendeprøvefaciliteter 

 Fra EASY-A kan det ske, at svendeprøvehold kan sendes afsted fra EASY-A til 

EASY-P, uden at en prøvedato er registreret på holdet i EASY-A. Dette kan nu 

håndteres i EASY-P ved, at det faglige udvalg selv skal sætte en dato på svende-

prøven, hvis prøven oprettes i EASY-P ud fra en EASY-A holdliste. 

 

 Karakterer kan nu opdateres i karakter-fanebladet. 

 

 Fejl vedr. kopiering (genbrug) af karakterlayout er rettet. 

 

 

2. SOSU-faciliteter 

 Det viser sig, at der ikke nødvendigvis er en adgangsvej på SOSU-aftaler og disse 

kan derfor oprettes i / overføres til EASY-P uden adgangsvej (gælder kun 

SOSU-praktikforhold). 

 

 SOSU-aftaler optræder ikke på præmietræk. 

 

 I forbindelse med konvertering af gamle sosu-aftaler fra sosu-skolernes Ludus-

systemer, er det nødvendigt at oprettes sosu-aftaler under gamle passive læreste-

der. Hvis ikke disse i forvejen har en sosu-godkendelse, oprettes der også god-

kendelser på disse passive læresteder. Denne sosu-konvertering foregår frem til 

den 6. februar 2010.  

 

Herefter vil der ligge en masse aktive sosu-godkendelser og aktive sosu-aftaler 

under passive læresteder i EASY-P.  Dette kan give nogle voldsomme CVR-

kvitteringer og nogle overraskende statistikker. De gamle sosu-aftaler er aktive, 
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da der ikke i Ludus fandtes facilitet til at passivere dem. Der vil derfor i februar 

blive set nærmere på passivering af disse gamle konverterede aftaler. Herefter 

vil de konverterede aktive sosu-godkendelser under passive læresteder automa-

tisk blive passiveret ifm. CVR-opdateringen, hvor godkendelser jo automatisk 

passiveres, hvis de ligger under passive læresteder og ikke har nyligt afsluttede 

aftaler. 

 

 

3. CVR-opdatering og læresteder 

 Læresteder med løbenummer højere end 999 kan nu håndteres af EASY-

systemerne og Elevplan og vil derfor blive indlæst i EASY-P. En del P-enheder 

under  Københavns Kommune og Århus Kommune har ikke kunne indlæses i 

EASY-P før alle systemer var klar til dette. 

 

 På CVR-kvitteringen sorteres de ”lignende læresteder” nu også på navn, så det er 

nemmere at finde rundt i, hvis der er mange læresteder på samme adresse. 

 

 Mail om at P-nr. løst lærested ikke kan matches med et P-nr., er hidtil gået til 

den bruger, der senest har opdateret på lærestedet. Denne mail vil fremover gå 

til den bruger, der har oprettet lærestedet.  

 

 Der er hidtil blevet sendt for mange mails om, at P-nr. løst lærested ikke kunne 

matches automatisk. Der vil fremover blive sendt færre mails. Desuden vil der 

ikke blive sendt mail om at passivt lærested ikke kunne matches (det vil dog bli-

ve forsøgt matchet automatisk alligevel). 

 

 Det har vist sig, at selv om man har oprettet et P-nr. løst lærested i EASY-P, så 

kan man risikere, at der fra NNM oprettes et lærested nøjagtigt mage til, blot 

med P-nr. Vi har kigget nærmere på sagen og det skyldes, at hvis det P-nr. løse 

lærested er oprettet før juni 2009 (hvor vi gik over til NNM-opdatering af lære-

steder) og der hverken har været aktive godkendelser eller aftaler på lærestedet, 

så har vi ikke prioriteret at rydde op i det, inden vi gik over til NNM-opdatering. 

Sådanne læresteder er heller ikke markeret til at skulle matches med P-nr. af 

NNM – men det er de blevet nu! De læresteder, som der allerede er oprettet dub-

letter på, må vi rydde op i, når vi støder ind i dem. Forhåbentlig er der få af den 

slags. 

 

4. Præmietræk 

 Dublerede aftaler på fejllister er fjernet og de kommer forhåbentlig ikke igen.  

 Sosu-aftaler præmieres (som nævnt) ikke. 

 

 

5. Diverse 

FU-brevet 

Dette medtager nu også Ny Mesterlære aftaler, dvs. aftaler med den supplerende aftale-

type 1030. 
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Søgninger 

EASY-P har hidtil forlangt, at brugeren tastede et ”B” eller et ”S” i feltet ”S/B” for at 

bruge statuskoder eller kontaktkoder som søgekriterium, selv om man ikke havde tænkt 

sig at bruge datoer som søgekriterieum. Dette er nu rettet. 

 

PP07 

 Knappen ”Adr.” lyste, selv om der ikke var nogen adresse-historik at vise. Det 

gør den ikke længere. 

 

 Genvejstaster:  

Alt A+V er nu genvejstast til PV01 og  

Alt 1 er genvejstast til knappen ”Adr.”. 

 

PV04 

For få læresteder blev vist i PV04. Nu vises det samme antal i PV04 som i PV01. 

 

Person-registeroversigt 

Ved en fejl vistes aftalens startdato som slutdato på igangværende aftaler. Dette er ret-

tet. 

 


