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Med version 12.4.1 den 1. maj 2013 indføres følgende faciliteter i EASY-P: 
 

1 Vinduer, som er ændret i forbindelse med version 12.4 

Følgende vinduer og udskrifter er berørt: 

 PP00 Person, Oversigt 

 PP01 Person, Stamdata og opholdsadresse 

 PP07 Praktikoversigt 

 PP08 Praktikgrundlag 
 

 PSP1 Personsøgning 

 PSLP Personsøgeliste 
 

 PV01 Virksomhed 

 PV04 Virksomhed, lærestedsoversigt 
 

 PL01 Lærested 

 PL04 Lærested, godkendelsesoversigt 
 

 PG01 Godkendelse 

 PG04 Godkendelse, aftaleoversigt 
 

 PR01 Personflettefil 

 PR06 Lærestedsflettefil 
 
Næsten alle vinduerne (bortset fra PP01) er blevet noget større. 
 
 

2 Flere søgbare felter ved fremsøgning i vinduerne 

Man vil opdage, at der er kommet flere muligheder for fremsøgning i nye og ændrede 
felter (dvs. mange flere felter bliver gule, når man trykker F7). De fleste steder giver 
det samme resultat, uanset om du fremsøger med små eller store bogstaver 
 

 

3 Onlinehjælp til få udvalgte optællingsfelter 

I.f.m. version 12.4 har vi behov for at kunne beskrive indholdet af optællingsfelter, fx 
hvad der præcist gemmer sig bag antal ”Igangv. aftaler, ord./øvr.”. Dette har vi brugt 
EASY-P onlinehjælp til. Holder man fx musen hen over nedenstående optællingsfelt i 
PV01,  vises  nedenstående gule mouseover-tekst: 

 
 

Trykker man F1 (og markøren er placeret i feltet), når man frem til følgende sted i 
EASY-P’s onlinehjælp: 
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I onlinehjælpen er det således detaljeret forklaret hvordan et givent optællingsfelt  
tælles op. Når der kommer nye aftaletyper, kan det betyde at der skal tælles anderle-
des. Når vi ændrer i optællingerne, er vi også nødt til at ændre i beskrivelserne og da 
UNI-C selv kan ændre i onlinehjælpen, er det dér, at optællingerne er beskrevet (UNI-C 
kan ikke ændre i mouseover-teksterne). 
 
Det er udelukkende onlinehjælpen vedr. optællingsfelterne, som er ajourført her og 
nu. Øvrig online-hjælp er af meget gammel dato og kan derfor ikke bruges. 
 

 

4 Personsiden 

4.1 DS-afdeling på personer i stedet for lokalafdelinger 

Med version 12.2 ved juletid 2012 indførtes DS-nummer på aftaler i EASY-P (i PA01 og 
PA02). Med version 12.4 kan man nu også registrere DS-afdelinger på personer i PP00 
og PP01.  
En person med en DS-afdeling kan have flere uddannelsesaftaler. Typisk vil DS-
nummer være det samme på personen som på dennes aftaler, men der kan være for-
skel, fx hvis gamle uddannelsesaftaler er registreret på én afdeling og nyere på en an-
den.  
Hvis du skifter kontaktskole på en elev, vil DS-afdelingen blive blanket (for der skal væ-
re sammenhæng mellem kontaktskole og DS-afdeling på eleverne). Det er frivilligt om 
man vil anvende DS-afdelinger. 
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De omtrent 15 skoler, som har brugt EASY-P’s lokalafdelinger, er alle blevet kontaktet 
af EASY-P konsulent Anette Marcussen, som sammen med skolen har afklaret hvilke 
lokalafdelinger, der skulle konverteres og i givet fald til hvilke DS-afdelinger. 
 
Eksempel: 
En person havde på 223 Kbh. Tekniske Skole før lokalafdeling 21 (som står for ”Rødov-
re”, som skole 223 selv har oprettet i EASY-P): 

 
 

Med version 12.4 er lokalafdeling ”21 Rødovre” konverteret til DS-afdeling 175404 
”Københavns Tekniske Skole, Tæbyvej” (ligger i Rødovre), således: 

 
  
Personers DS-afdelinger kan anvendes som søgekriterium i personsøgningen PSP1 og 
er med på personflettefilen. 
 
DS-afdelingerne kommer fra Institutionsregisteret. 
 
4.2 Ændret CPR-opdatering ved oprettelse af personer 

EASY-P’s CPR-nr. validering er nu også blevet forbedret i personvinduerne, så det bliver 
vanskeligere at oprette elever på forkerte CPR-numre. Denne CPR-opdatering er alle-
rede indført i aftalevinduerne i PA01 og i PA02 med version 12.2, julen 2012. 
 
4.3 Personblokken i PP00, PP07 og PP08 

4.3.1 Nye felter, bredere felter og mere logisk markørgang 

Personblokken er nu ens i disse tre vinduer. Mange af de eksisterende felter er blevet 
bredere og nye er tilføjet. Endvidere er markørgangen blevet mere logisk.  Der er nu  
følgende nye felter i personblokken i disse vinduer:  

 Email 

 Statsborgerskab 

 Navn på kontaktskole (før var der kun nr.) 

 Elevens sidste kontaktdato  

 DS-afdeling + betegnelse  

 Personflettefil 
 

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Paa-tvaers-af-uddannelserne/Institutionsregister
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Personblokken før: 

 
 
Personblokken efter (version 12.4): 

 
 

4.3.2 Femsøgning af elev uden brug af cpr-nr. 

Det er ikke længere nødvendigt at angive de 6 første cifre af et cpr-nr. for at søge en 
elev. 
 
4.4 Skoleforløb og Kvalifikationer til hovedforløb i PP00 og PP08 

Der vises nu 5 rækker skoleforløb og 5 rækker kvalifikationer i PP08. 
 

4.4.1 Skoleforløb: Værdiliste, slette på andre elever, bredere betegnelser, 
AUB 

 Værdilisten til specialer (PO69) er nu sorteret bedre og viser desuden de specia-
ler nederst, som er lukket for optag 

 Man kan (i PP00) slette skoleforløb for elever, man ikke er kontaktskole for, men 
hvor man er arrangerende skole på skoleforløbet 

 Versionsbetegnelsen er gjort bredere, så man kan se hvilken indgang, der er tale 
om  

 Specialebetegnelsen er gjort bredere, så man kan se hvilket speciale, der er tale 
om (især relevant på det merkantile område og SOSU-området hvor betegnel-
serne er lange og forskellen ses sidst i teksten). 

 ”AER” er ændret til ”AUB” pga. navneskift pr. 1. januar 2013 
 
Skoleforløbsblokken før: 

 
 
Skoleforløbsblokken efter: 
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4.4.2 Kvalifikationer til hovedforløb: Slette på andre elever og bredere 
betegnelser 

 Man kan (i PP00) slette kvalifikationer for elever man ikke er kontaktskole for, 
men hvor man er arrangerende skole på kvalifikationen 

 Specialebetegnelsen er gjort bredere, så man kan se, hvilket speciale der er tale 
om (især relevant på det merkantile område og SOSU-området). 

 
Kvalifikationsblokken før: 

 
 

Kvalifikationsblokken efter: 

 
 
 
4.5 Praktikforhold i PP00, PP07 og PP08 

Der vises flere rækker praktikforhold i PP07 og PP08 . 
Praktikforhold før: 

 
Praktikforhold efter: 

 
 

 

4.5.1 Supplerende aftaletyper vises samt aftalens varighed 

Hidtil har man kun kunne se de supplerende aftaletyper 
i PP07, men nu kan de også ses i PP00 og PP08. Især i 
PP07 kan man se mange på én gang. Man kan endvidere 
fremsøge på dem. Hvis man i aftaleblokken fremsøger 
på fx ”1010-1062” får man alle elevens aftaler frem, som har disse supplerende aftale-
typer, uanset hvad aftalerne ellers har aftaletyper.  
 
 
Aftalens varighed opgøres i antal år, måneder og dage. 
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4.5.2 Nye felter: Formodet afbrudt, Forventet udlært og DS-afd.  

Pr. aftale vises den formodede afbrudsdato samt den forventede udlæringsdato (til 
gengæld er modtaget dato fjernet).  Desuden vises aftalens DS-afdeling + betegnelse 
(som ikke nødvendigvis er lig med elevens DS-afdeling). 
 
4.5.3 Nye felter: Tekst til afslutningsårsag og tilføjelse til afslutningsårsag 

Denne tekst og tilføjelse har været efterlyst af flere faglige udvalg. 
 
4.5.4 Ny sortering af aftaler 

Sorteringen af aftaler er gjort ens i PP00, PP07 og i PP08 (samt i PG01 og PG04) 
1. Øverst vises aktive aftaler og nederst de passive. 
2. Inden for de aktive aftaler sorteres på stigende startdato (dvs. aftaler, der starter 

i april 2013 vises før aftaler, der starter i juni 2013). 
3. Inden for de passive aftaler sorteres på faldende slutdato (dvs. aftaler, der slutter 

i juni 2013vises før aftaler, der starter i april 2013). 
4. Hvis flere aftaler starter eller slutter samme dag – som fx skolepraktik og delafta-

ler under skolepraktik jo kan gøre – sorteres på obligatorisk  aftaletype (så fx ak-
tive  1081’ere ligger ”over” aktive 1082’ere, hvis de har samme startdato, eller så 
passive  1081’ere ligger ”over” passive 1082’ere, hvis de har samme slutdato) 

5. Og endelig sorteres SOSU-praktikforløb nederst, hvis flere aftaler starter eller 
slutter samme dag. 

 
4.5.5 Specialebetegnelsen er gjort bredere 

Dette især for at man kan se forskel på de merkantile specialer og på SOSU-specialer. 
 
4.6 Kontaktkoder og praktikønsker kan slettes 

Selv om du ikke er kontaktskole for en elev, kan du nu slette praktikønsker på en elev, 
og du kan slette kontaktkoder – hvis det er din skole, som har oprettet kontaktkoden. 
 
4.7 Personflettefiler direkte fra personvinduerne (i excel) 

Elevens DS-afdeling er med på flettefilen i stedet for elevens lokalafdeling. 
 
Derudover er der kommet en personflettefils-knap i PP00, PP01, PP07 og i PP08. Når 
du trykker på denne, kommer en personflettefil frem med det samme. Det er præcis 
den samme flettefil, som du kan bestille via personsøgningen og udskriftvinduerne – 
dog kun med oplysninger om det konkrete CPR-nummer. Flettefilen vises i Excel (hvis 
man har Excel installeret). Se ”Bilag: Afhentning af flettefiler direkte fra vinduerne” hvis 
du har problemer med dette. 
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5 Ændret optællinger af aftaler i V-, L- og G-vinduerne og i 
personsøgningen PSP1 

Rundt omkring i EASY-P er der diverse forskellige optællinger af aftaler og søgning på 
aftaler. Disse har ikke altid talt 100 % ens og konsistent. Dette er der rettet op på, så-
ledes at aftaler nu opgøres efter følgende principper: 
 

 Som igangværende aftaler forstås aftaler, der starter dags dato eller tidligere, og 
som slutter dags dato eller senere. Som slutdato ses der først på den formodede 
afslutningsdato på aftalen. Hvis aftalen ikke har en sådan, måles på aftalens slut-
dato. 

 

 Slettemarkerede aftaler tæller ikke med 
 

 1107-annullerede aftaler tæller ikke med 
 

 SOSU-praktikforløb tæller ikke med (dvs. aftaler med den supplerende aftalety-
pe 3002 SOSU praktikforløb) 

 

 Som ordinære aftaler forstås aftaler, som har en af følgende obligatoriske aftale-
typer: 

o 1001 Skolevej 
o 1002 Praktikvej 
o 1082 Delaftale, skolepraktik 

Og som IKKE har en af følgende aftaletyper: 
o 1083 VFU - virk.forlagt/skolepr. 
o 1041 PE, Produktionsskolebas. Eud 
o 1042 PE-delaftale (under produktionsskolebas. eud) 
o 1043 PE-VFU (virks.forl. undervisn. prod.skole eud) 

 

 Som øvrige aftaler forstås aftaler, som ud fra ovenstående definition ikke er or-
dinære – dvs. restgruppen af aftaler er ”øvrige”.  

 
Der kan komme ny aftaletyper og andre kan udgå, så der kan over tid ændres i disse 
principper. Dette er forklaret i onlinehjælpen, se mere om denne i afsnit 3. 
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6 Personsøgningen er omlagt 

Idet der nu er kommet DS-afdeling på personer, er DS-afdeling parallelt hermed indført 
som søgekriterium i personsøgningen. Ved samme lejlighed er der foretaget andre 
justeringer, så personsøgningen i højere grad minder om aftalesøgningen (som blev 
omlagt december 2012). 
 
6.1 Skærmkopi af PSP1 før og efter omlægning 

Personsøgningen indtil 1. maj 2013: 
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Personsøgningen fra 1. maj 2013 (af de røde markeringer ses, at der er ændret mange 
steder): 

 
 

 

6.2 DS-afdelinger i stedet for lokalafdelinger 

Jævnfør afsnit 4.1 ”DS-afdeling på personer i stedet for lokalafdelinger” har DS-
afdelinger på personer nu erstattet de gamle lokalafdelinger i EASY-P. Søgekriteriet 
”Lokal-afd.” er derfor fjernet fra personsøgningen og er erstattet af følgende felter: 

 DS-afdelinger og 

 Uden DS-afd. 
 

 
 

Der kan kun tastes DS-afdelinger, hvis kontaktskole er udfyldt. Der er værdiliste til fel-
tet og der kan søges med flere DS-afdelinger ad gangen (der kan tages én DS-afdeling 
ad gangen med fra værdilisten). Både nuværende og historiske DS-afdelinger kan væl-
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ges. Hvis man gerne vil finde fx alle skolens søgende elever uden DS-afdeling, sætter 
man i stedet flueben i feltet ”Uden DS-afdeling”. 
 
6.3 ”Skoleforløb” og ”Kvalifikationer til hovedforløb” er lagt helt om 

Hidtil har søgekriterier vedr. skoleforløb og kvalifikationer til hovedforløb været samlet 
i én blok og man kunne vælge enten det ene eller det andet som søgekriterium. Dette 
er nu adskilt i to selvstændige blokke, så begge dele kan anvendes som søgekriterium i 
samme søgning. Desuden er søgekriterierne præsenteret lidt mere brugervenligt. 
 

Hidtil har man kunne søge med én 
kvalifikation eller ét skoleforløb ad 
gangen. Du kan nu vælge at indtaste 
flere skoleforløb og/eller 
kvalifikationer til hovedforløb.  

 
Du kan endvidere plus- eller minusmarkere skoleforløb og kvalifikationer, således at du 
fx søger efter alle personer som har et givent grundforløb (plus), men ikke har givne 
kvalifikationer til hovedforløbet (minus). 
 

Du kan derudover vælge, om 
personerne skal have alle 
skoleforløbene (eller kvalifi-
kationerne) eller blot en af dem. 

 

Værdilisten til uddannelses-
feltet er udvidet med dato-
en for lukket for optag. Hvis 
nyeste version af uddannel-
sen er lukket for optag, 
vises dato i kolonnen ”Luk-
ket for optag”. Værdilisten 
er sorteret, så de åbne ud-
dannelser vises først og 
dernæst på uddannelses-
nummer 
 

 

 

6.4 Søgning på personer med givne aftaler er lagt om 

Som beskrevet i afsnit 5 ”
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Ændret optællinger af aftaler i V-, L- og G-vinduerne og i personsøgningen PSP1” er der 
med version 12.4 konsekvensrettet m.h.t. hvad der er ordinære aftaler og hvad der er 
øvrige aftaler m.v.  
Disse rettelser gælder også for søgning på personer med givne aftaler i EASY-P, når du 
fremover anvender nedenstående søgekriterier: 

 
 

Når ovenstående kriterier indgår i en søgning, vil aftaler som er annulleret med 1107 
samt SOSU-praktikforhold (med den supplerende aftaletype 3002 ”SOSU praktikfor-
løb”) blive ignoreret af søgningen (EASY-P vi lade som om de slet ikke findes).  Beskri-
velsen af hvad der opfattes som en igangværende aftale, en ordinær aftale og en øvrig 
aftale kan du som nævnt se i afsnit 5. 
 
Hvis du har musen placeret i et af optællingsfelterne vil du se den gule mouseovertekst 

”Tryk F1 for nærmere beskrivelse af søgekriteriet”. Hvis du står i feltet og trykker F1, 

åbnes EASY-P’s (bedagede) online-hjælp, som i.f.m. version 12.4 er opdateret vedr. 
felter med optællinger. Her er det også forklaret hvordan disse søgekriterier virker – 
mere om onlinehjælp i afsnit 3. 
 
Endelig er der med version 12.4 indbygget lidt mere kontrol med disse aftale-
søgekriterier.  Hvis du fx søger efter personer og sætter et ”J”  både i ”Igangv. skole-
praktik” og i ”Iganv. PiU”, får du nu en besked om at det ikke giver mening at kombine-
re disse søgekriterier (en elev kan ikke på samme tid være i skolepraktik og i PiU). Tidli-
gere fik du blot resultatet nul. 
 

6.5 Søgning på kontaktkoder er omlagt 

Tidligere skulle man som bruger tage stilling til om man ville lave en ”Enten/eller-
søgning” eller en ”Både/og søgning”, hvilket kunne bringe forvirring. Dette er omlagt til 
samme princip som for Skoleforløb og Kvalifikationer til hovedforløb, så du nu skal 
vælge om de personer du søger frem, blot skal have én af de indtastede kontaktkoder 
eller skal have alle. Endvidere kan du nu se fire kontaktkoder ad gangen i PSP1. 
 

6.6 Der er ikke længere defaultværdier i Kontaktskole og Søgende 

I feltet ”Kontaktskole” er egen skole ikke længere default udfyldt og i feltet ”Søgende” 
er ”J” ikke længere default udfyldt.  
 

6.7 Diverse småændringer 

Feltet ”Nat (j/n)” er fjernet, da det ikke blev brugt.  
Praktikønske-kriterierne er rykket ned under blokken med person-stamdata og nu vi-
ses teksten til praktikønskets uddannelse og speciale.  
Blokken med søgekriterier vedr. praktikpladsen.dk er rykket hen i forlængelse af søge-
kriterierne vedr. Praktikønsker, så disse er samlet.  
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Blokken med ”Øvrige kvalifikationer” er rykket hen i forlængelse af blokken med kvali-
fikationer til hovedforløb. 
 

6.8 Konvertering af søgekriterier 

De søgninger du hidtil har lavet, og hvor søgekriterierne nævnt herover indgår, er kon-
verteret så de passer til den nye funktionalitet.  
Dette gælder dog ikke søgninger hvor feltet ”lokal afd.” har været brugt. Dette felt er 
udgået og erstattet af DS-afdeling og det nye felt skal man selv udfylde med nummeret 
på den DS-afdeling man vil søge på. 
 
 
6.9 Personsøgelisten PSPL er omlagt og udvidet 

Personsøgelisten indtil 1. maj 2013: 
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Personsøgelisten fra 1. maj 2013: 

 
 

Der er følgende ændringer: 

 Èn linje pr. person i stedet for to 

 Der kan ses 19 personer ad gangen i stedet for 4 

 Der kan fremsøges i alle felter (før kun i CPR-nr.) 

 Pr. person vises personens DS-afdeling og Søgende-status (to nye felter i PSLP) 

 Hvis en person har flere praktikønsker, vistes før ønsket med laveste uddannel-
seskode. Nu vises det ønske, som har prioritet 1. 

 Ny knap med personflettefil: Du behøver ikke længere hente en personflettefil i 
udskriftvinduerne, men kan hente den direkte i søgelistevinduet. Flettefilen åb-
ner direkte i Excel. Mere herom i afsnit 12. 

 

6.10 Sortering bevares, når du springer med minisøgelisten 

I PSLP kan du sortere personerne. Når du så med en minisøgeliste springer videre til fx 
PP00, er denne sortering bevaret. Sådan har det dog hidtil ikke været når du med en 
Person-minisøgeliste er hoppet videre til PP02, PP03, PP04 og PP07, men dette er ret-
tet op med version 12.4, så sorteringen nu også bevares ved spring til disse vinduer. 
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7 Godkendelser 

7.1 Ændrede aftaleoptællinger i PG01 Godkendelse og PG04 
Lærestedsoversigt 

I de to godkendelsesvinduer PG01 og PG04 er der nu den samme blok øverst i vinduet, 
hver med 6 aftale-optællinger, herunder markeret med bogstaverne A til F: 
 

 
 
Disse aftaleoptællinger opgøres med version 12.4 således: 
 
A: Igangværende ordinære aftaler  
Dette er igangværende aftaler (målt på start og formodet slut, alternativt slutdato) 
med aftaletyper for ordinære aftaler (se hvilke i afsnit 7.1). SOSU-praktikforløb 
(3002’erne), 1107-annullerede aftaler og slettemarkerede aftaler tælles ikke med. 
 
C og D: Antal ordinære aftaler (A/P)  
Næsten det samme som A, blot opdelt i henholdsvis aftaler med status aktiv og aftaler 
med status passiv. Desuden ses der ikke på om aftalerne er igangværende.  
I ovenstående eksempel er der fx 2 igangværende ordinære aftaler på godkendelsen, 
men kun 1 aktiv ordinær aftale; dette skyldes, at en ordinær aftale er blevet afsluttet 
med afslutningsårsag og derved er blevet passiv, men at brugeren ikke har fået ajour-
ført aftalens slutdato, så aftalen stadig er igangværende, målt på periode, samtidig 
med at den er passiv. 
 
B: Igangværende øvrige aftaler  
Dette er igangværende aftaler (målt på start og formodet slut, alternativt slutdato) 
med aftaletyper for øvrige aftaler (se hvilke i afsnit 7.1). SOSU-praktikforløb 
(3002’erne), 1107-annullerede aftaler og slettemarkerede aftaler tælles ikke med. 
 
E og F: Antal øvrige aftaler (A/P)  
Det samme som A, blot opdelt i henholdsvis aftaler med status aktiv og aftaler med 
status passiv. Desuden ses der ikke på om aftalerne er igangværende.  
 
7.2 Nyt i aftaleblokken 

Der vises 5 rækker praktikforhold i PG01 (før 3) og 20 rækker aftaler i PG04  (før 12).  
 
Praktikforhold før 1. maj 2013: 

 

A 

B E F 

D C 
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Praktikforhold efter 1. maj 2013: 

 
 

 

7.2.1 Obligatorisk aftaletype, supplerende aftaletyper og varighed vises 

Ved at vise den obligatoriske type kan man allerede i godkendelsesvinduet se hvilken 
type aftaler, som lærestedet har (blev ikke vist i PG01 tidligere). 
 

Hidtil har man kun kunne se de supplerende aftaletyper i 
PP07, men nu kan de også ses i godkendelsesvinduerne. Man 
kan endvidere fremsøge på dem. Hvis man i aftaleblokken 
fremsøger på fx ”1010-1062” får man alle de aftaler frem, 

som har disse supplerende aftaletyper, uanset hvad aftalerne ellers har aftaletyper.  
 
Aftalens varighed opgøres i antal år, måneder og dage. 
 
 
 
7.2.2 Formodet afbrudt, Forventet udlært, DS-afd. og afslutningsårsag 

Pr. aftale vises den formodede afbrudsdato samt den forventede udlæringsdato og 
afslutningsårsag (til gengæld er modtaget dato fjernet).  Desuden vises aftalens DS-
afdelings-nr. samt lidt af arkivskolens betegnelse. 
 
7.2.3 Ny sortering af aftaler 

Sorteringen af aftaler er gjort ens i PP00, PP07 og i PP08 samt i PG01 og PG04 
1. Øverst vises aktive aftaler og nederst de passive. 
2. Inden for de aktive aftaler sorteres på stigende startdato (dvs. aftaler, der starter 

i april 2013 vises før aftaler, der starter i juni 2013). 
3. Inden for de passive aftaler sorteres på faldende slutdato (dvs. aftaler, der slutter 

i juni 2013vises før aftaler, der starter i april 2013). 
4. Hvis flere aftaler starter eller slutter samme dag sorteres på obligatorisk aftale-

type  
5. Og endelig sorteres SOSU-praktikforløb her indenfor nederst. 

 
 
7.3 Statuskoder er nu med i PG01 

Hidtil har man skulle om i PG03 for at se og oprette godkendelses-statuskoder. Dette 
kan nu gøres direkte fra PG01. 
 

7.4 Andre små-ændringer i godkendelsesvinduerne 

7.4.1 Journal-nr., P-nr., afdeling og Godkendt FU 

Der er plads til at skrive en del mere i ”Journalnr.”. Lærestedets P-nr. og afdeling vises i 
lærestedsblokken. I PG04 vises Godkendt FU-datoen. 
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7.4.2 Bredere felter til uddannelses- og specialebetegnelser 

Dette især for at man kan se forskel på de merkantile specialer og på SOSU-specialer. 
 
7.4.3 Skoler kan igen opdatere i feltet ”Henvist FU” 

Feltet har været lukket for skolerne, hvis det faglige udvalg har opdateret på godken-
delsen. Det har givet en del bøvl, hvorfor feltet nu er åbnet igen. 
 
 

8 Læresteder 

8.1 Ændret aftaleoptælling i PL01 Lærested og PL04 
Godkendelsesoversigt 

I de to lærestedsvinduer PL01 og PL04 er der den samme oversigt over godkendelser 
nederst i vinduet, begge med en enkelt  aftale-optælling pr. godkendelse: 
 

 
 

Denne aftaleoptælling (markeret med rød) opgøres med version 12.4 således: 
 
Igangværende / fremtidige ordinære aftaler  
Dette er aftaler, som slutter i dag eller senere (målt på formodet slutdato, alternativt 
slutdato) med aftaletyper for ordinære aftaler (se hvilke i afsnit 7.1). SOSU-
praktikforløb (3002’erne), 1107-annullerede aftaler og slettemarkerede aftaler tælles 
ikke med. 
 
 
8.2 Ny betydning af feltet ”Begr.”  

I godkendelsesblokken vises pr. godkendelse feltet ”Begr.” (markeret med grønt her-
over). Hidtil har et ”Ja” i dette felt betydet, at der var såkaldt ”særlige” begrænsnings-
koder” på påg. godkendelse (fx 1097 ”Kun til VFU” eller 1019 ”Skolegodkendelse”). 
Men det var bare ikke til at se nogen steder, hvilke begrænsningskoder der var særlige, 
hvis man ikke lige vidste det!  
 
Dette er nu forenklet, så et ”Ja” i dette felt betyder, at der er begrænsningskoder på 
godkendelsen, uanset hvilken slags. Begrebet ”særlige begrænsningskoder” er helt 
fjernet fra EASY-P. 
 
8.3 Nye felter: P-nr., Afdeling, Godkendelser (A/P) og Udløb 

Lærestedets P-nr. og afdeling vises nu i begge lærestedsblokke. Det samme gør feltet, 
som viser antallet af henholdsvis aktive og passive godkendelser på lærestedet. 
I godkendelsesoversigten vises pr. godkendelse dennes eventuelle udløbsdato 
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8.4 Lærestedsflettefil direkte fra PL01 

Der er kommet en flettefils-knap i lærestedsvinduet. Når du trykker på denne, kommer 
en lærestedsflettefil frem med det samme. Det er præcis den samme flettefil, som du 
kan bestille via lærestedssøgningen og udskriftvinduerne – dog kun med oplysninger 
om det konkrete lærested. Mere om flettefiler i afsnit 12. 
 
 

9 Virksomheder 

9.1 Ændrede og nye aftaleoptællinger i PV01 Virksomhed og PV04 
Lærestedsoversigt 

I  virksomhedsvinduerne PV01 og PV04 er der kommet 2 nye aftale-optællinger, så der 
i alt er 3 af disse i PV01/PV04, herunder markeret med A, B og G (A og B er genbrugt, 
da det er de samme optællinger markeret med A og B, som i godkendelsesvinduerne): 

 
 
Disse aftaleoptællinger opgøres med version 12.4 således: 
 
A: Igangværende aftaler ordinære (i virksomhedsblokken) 
Dette er igangværende aftaler (målt på start og formodet slut, alternativt slutdato) 
med aftaletyper for ordinære aftaler (se hvilke i afsnit 7.1). SOSU-praktikforløb 
(3002’erne), 1107-annullerede aftaler og slettemarkerede aftaler tælles ikke med. 
Aftalerne er lagt sammen for alle virksomhedens læresteder 
 
B: Igangværende aftaler øvrige (i virksomhedsblokken) 
Dette er igangværende aftaler (målt på start og formodet slut, alternativt slutdato) 
med aftaletyper for øvrige aftaler (se hvilke i afsnit 7.1). SOSU-praktikforløb 
(3002’erne), 1107-annullerede aftaler og slettemarkerede aftaler tælles ikke med. 
Aftalerne er lagt sammen for alle virksomhedens læresteder 
 
 

A /B 

A /B G 
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A: Igangværende aftaler ordinære (i lærestedsblokken) 
Dette er igangværende aftaler (målt på start og formodet slut, alternativt slutdato) 
med aftaletyper for ordinære aftaler (se hvilke i afsnit 7.1). SOSU-praktikforløb 
(3002’erne), 1107-annullerede aftaler og slettemarkerede aftaler tælles ikke med. 
Aftalerne er lagt sammen for alle lærestedets godkendelser. 
 
B: Igangværende aftaler øvrige (i lærestedsblokken) 
Dette er igangværende aftaler (målt på start og formodet slut, alternativt slutdato) 
med aftaletyper for øvrige aftaler (se hvilke i afsnit 7.1). SOSU-praktikforløb 
(3002’erne), 1107-annullerede aftaler og slettemarkerede aftaler tælles ikke med. 
Aftalerne er lagt sammen for alle lærestedets godkendelser. 
 
G: Aftaler (A/P)  
Dette alle ordinære og øvrige aftaler på lærestedet, opdelt på status aktive og passive. 
SOSU-praktikforløb (3002’erne), 1107-annullerede aftaler og slettemarkerede aftaler 
tælles ikke med. 
 
9.2 Flere læresteder 

Der vises 17 læresteder i PV01 (før 7) og 25 læresteder i PV04 (før 15). 
 
9.3 EAN-nr. 

Feltet EAN-nr. vises pr. lærested i PV04, som det indtil videre også er vist i PV01 
 
 

10 Vejledninger 

Følgende vejledninger er opdateret som følge af version 12.4: 

 Søgninger som jævnligt bør laves 

 Søgning i EASY-P 

 Registrering af virksomheder 

 Registrering af godkendelser 

 Adresselister 

 Udskrifter, bestilling og overvågning 

 Registrering af praktikpladssøgende 
 
 

11 Fejlrettelser 

 FU05 Svendeprøve: Nogle gange har vinduet låst, når elev slettes fra en svende-
prøve. Dette problem skulle nu være løst. 

 Aftalesøgning: Når man søger på dags dato har man fået en fejlmeddelelse – det-
te er nu rettet. 

 
 

http://www.admsys.uni-c.dk/easy-p/dokumenter/Vejledninger/Sogninger/Sogninger_som_jevnligt_boer_laves.doc
http://www.admsys.uni-c.dk/easy-p/dokumenter/Vejledninger/Sogninger/Soegning_i_easyp.doc
http://www.admsys.uni-c.dk/easy-p/dokumenter/Vejledninger/Registrering_af_praktikpladser/RegistreringAfVirksomheder.doc
http://www.admsys.uni-c.dk/easy-p/dokumenter/Vejledninger/Registrering_af_praktikpladser/RegistreringAfGodkendelser.htm
http://www.admsys.uni-c.dk/easy-p/dokumenter/Vejledninger/Udskrifter/Adresselister.doc
http://www.admsys.uni-c.dk/easy-p/dokumenter/Vejledninger/Udskrifter/Udskrifter_bestilling_og_overvaagning.htm
http://www.admsys.uni-c.dk/easy-p/dokumenter/Vejledninger/Registrering_af_personer/Registrering-af-praktikpladssogende.htm
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12 Bilag: Afhentning af flettefiler direkte fra vinduerne 

Flettefilerne er omlagt sådan at du fremover får dem som filer og ikke som en semiko-
lon separeret tekst i din browser. Dette gælder alle flettefiler uanset hvor man henter 
dem og om de er på baggrund af en søgning eller hentet direkte i vinduerne. 
 
Når man henter en flettefil åbnes et browser-vindue, nu med nedenstående spørgsmål 
og du vælger om du vil gemme filen eller åbne direkte i det program du har registeret 
til at behandle CSV-filer i (typisk MS Excel): 

  
 

Afhængig af din pc’s opsætning kan du også risikere at møde denne besked hvis du 
bruger IE: ”Internet Explorer har forhindret dette websted i at sende filer til din compu-
ter for at hjælpe med at beskytte din sikkerhed. Klik her for indstillinger…”: 

 
Hvis du klikker på beskeden kommer denne boks frem: 
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Hvis du klikker på ”Hent fil…” kommer denne dialogboks: 

 
 

Klik på ”Åbn” og filen åbnes i det program der er registreret til at åbne CVS-filer: 

 
 

Hvis du ønsker at minimere antal klik og gå direkte til Filoverførsels-dialogboksen kan 
du gøre således: 
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I Internet Explorer går du til Funktioner/Internetindstillinger/Sikkerhed/Brugerdefineret 
niveau og vælger ”Automatisk forespørgsel om filhentning” (næsten nederst): 

 
 

Klik på ”Aktiver” og ”Ok” og klik ”Ja” til nedenstående advarsel ”Er du sikker på, at du 
vil ændre indstillingerne for denne zone?” 

 
 

Klik på ”OK”. Nu burde du kunne åbne regnearket direkte fra EASY-P. Måske skal Inter-
net Explorer genstartes før ændringen slår igennem. 
 


