
4. juni 2004
EASY-P, version 3.1.3 

anden leverance 
Indhold: 
1. Version 3.1.3  består af to leverancer ........................................................................... 1
2. Anden leverance d. 9. juni ............................................................................................ 1

2.1 Praktikpladsen.dk faciliteter .............................................................................. 1 
PP01 Person – stamdata og opholdsadresse ................................................... 1 
PP00 Personoversigten ................................................................................... 2 
Kontaktkoder .................................................................................................. 3 
Personsøgning ................................................................................................ 4 
PL04 Lærested – oversigt over godkendelser ................................................ 4 
Person- og lærestedslabels (adresselister) ...................................................... 5 

2.2 B963 .................................................................................................................. 5 
Merkantile gærdehøjder ................................................................................. 5 
Skift af kontaktskole ...................................................................................... 5 
Udenlandsk postnummer ............................................................................... 5 
Skolenummer på kvalifikationer .................................................................... 6 

2.3 Fejlrettelser ........................................................................................................ 7 
FU-brev .......................................................................................................... 7 
Aftalesøgningen ............................................................................................. 7 

3. Opdaterede vejledninger ............................................................................................... 7

1. Version 3.1.3  består af to leverancer
• Første del blev leveret d. 14. maj 2004 og var udelukkende småændringer, som

ikke krævede installation af et nyhedsbrev. Disse er beskrevet nærmere i ”EASY-
P, version 3.1.3 første leverance” her på webben.

• Anden del indeholder Praktikpladsen-faciliteter, ny version af Kvalifikationsind-
beretningen B963 samt enkelte fejlrettelser, nærmere beskrevet i det følgende.
Nyhedsbrev 3.1.3 skal installeres, før du kan bruge de nye faciliteter. For WTS-
brugere klarer UNI-C installationen af version 3.1.3.

2. Anden leverance d. 9. juni
2.1 Praktikpladsen.dk faciliteter 
PP01 Person – stamdata og opholdsadresse 
Fra den 9. juni 2004 overføres hver nat følgende oplysninger fra Praktikpladsen.dk til 
EASY-P: 

• Brugernavn
• Adgangskode
• Hvorvidt elevens CV er synligt på Praktikpladsen.dk (J/N)
• Udløbsdato for hvorvidt CV er synligt
• Email-adresse

Der kan ikke opdateres i de 4 første felter fra EASY-P, kun i Email-adresse. Alle felter 
vedligeholdes fra Praktikpladsen.dk. Dog kan Email-adresse rettes i EASY-P, men vil 
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blive overskrevet fra Praktikpladsen.dk (med mindre ingen Email-adresse er registreret 
dér). 

For elever, som ikke eksisterer på Praktikpladsen.dk, vil de 4 øverste felter altid være 
blanke. 

Felterne kan ses i PP01 som neden for: 

PP00 Personoversigten 
I dette vindue kan to oplysninger fra Praktikpladsen.dk også ses, nemlig hvorvidt CV er 
synligt samt udløbsdato for CV. Oplysningerne er placeres sidst i den øverste blok, 
jævnfør nedenstående skitse.  
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Kontaktkoder 
Hvis EASY-P fra Praktikpladsen.dk får at vide at CV er synligt, vil der stå ”J” i feltet 
”Synlig” og udløbsdatoen vil kunne ses i ”Udløbsdato” i PP00 og PP01 og følgende 
kontaktkode vil automatisk blive registreret i PP04: 

9501 ”Synlig på Praktikpladsen.dk, udløbsdato:” 
med systemdato = opdateringsdatoen og brugerdato = udløbsdato på praktikpladsen.dk. 

Hvis EASY-P fra Praktikpladsen.dk får at vide at CV ikke længere er synligt, vil der stå 
”N” i feltet ”Synlig” og udløbsdatoen vil være blank” i PP00 og PP01 og følgende kon-
taktkode vil automatisk blive registreret i PP04: 

9502 ”Ikke synlig på Praktikpladsen.dk” 
med systemdato = opdateringsdatoen og blank brugerdato, idet denne forsvinder fra 
Praktikpladsen.dk, når den er overskredet. 
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EASY-P sørger for, at der altid kun kan være registreret én af kontaktkoderne 9501 og 
9502. Hvis eleven opdaterer sit CV på praktikpladsen.dk og dermed får en ny udløbsda-
to, vil denne smitte af i brugerdatoen på 9501-kontaktkoden, så 9501 altid afspejler ele-
vens udløbsdato på praktikpladsen.dk. 

Personsøgning 
Hvis du fx vil søge på alle skolepraktikelever på din skole, der ikke har et synligt CV på 
Praktikpladsen.dk, kan du i Personsøgning PSP1 søge på følgende: 

Kontaktskole: Din skole 
Igangværende skolepraktik: Ja 
+ kontaktkode 9501 ”Synlig på Praktikpladsen.dk” 

Der vil snarest komme et par Centrale søgninger som kan bruges til at fremsøge hen-
holdsvis de elever som er synlige på praktikpladsen.dk og dem som har været synlige og 
ikke længere er det. 

PL04 Lærested – oversigt over godkendelser 
I PL04 er indført to nye felter, nemlig: 
Praktikpladsen.dk: Brugernavn og Adgangskode, jævnfør nedenstående skitse. 

Hver nat overføres lærestedernes brugernavn og adgangskode til Praktikpladsen.dk til 
EASY-P og kan ses i disse felter.  
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Person- og lærestedslabels (adresselister) 
På person-adresselister / labels (som bestilles øverst i PU01), får man nu elevens bru-
gernavn og adgangskode til Praktikpladsen.dk med i flettefilen. De to nye felter er pla-
ceret sidst pr. person. 

På læresteds-adresselister / labels, får man ligeledes lærestedets brugernavn og ad-
gangskode til Praktikpladsen.dk med i flettefilen. Også disse felter placeres sidst i ræk-
ken af felter. 

2.2 B963 
Merkantile gærdehøjder 
HG-elever, der afslutter grundforløbet juni 2004 og er startet efter 1/7-2003, skal nu 
have grundforløbsbevis. Dvs. HG-voksne, HG-studenter og HG1-elever, som ikke fort-
sætter på HG2, skal have grundforløbsbevis. 

Grundforløbsbeviser til HG-elever kan i EASY-A bestilles v.h.a. U118 og U119. Begge 
disse programmer checker op mod de merkantile gærdehøjder, der er udmeldt i be-
kendtgørelserne for 1912, 1922, 1932 og 1952. De uddannelser, som den enkelte elev 
via grundforløbet kvalificerer sig til, udskrives på grundforløbsbeviset samt i EASY-
A/B303 "Kvalifikationer til hovedforløb". Herfra kan de overføres til EASY-P med 
B963. Alle elever kvalificeres til 1911 

På EASY-A webben er der i nyhederne fra d. 27. maj til den 2. juni (og sand-
synligvis frem) meget mere uddybet information herom. 

Skift af kontaktskole 
Det har hidtil været sådan, at hvis en søgende elev som følge af en B963-opdatering 
automatisk skifter kontaktskole, så fik den skole, som ”mister” eleven, en advisering 
herom. 

Det nye er, at nu får også den skole, der ”modtager” eleven, en advisering. Denne lyder 
som følger: ”Den søgende elev: <cprnr>, <navn> har via B963 skiftet kontaktskole og 
er nu praktiksøgende på din skole”. 

Udenlandsk postnummer 
Det har hidtil været sådan, at modtager EASY-P fra EASY-A en person med et uden-
landsk postnummer, så har EASY-P hældt denne person ud med badevandet – personen 
er ikke blevet oprettet i EASY-P, kvalifikationerne er ikke blevet indlæst, for EASY-P 
kan ikke håndtere udenlandske postnumre.  

Det har haft den uheldige effekt, at elever som findes i EASY-P, men som udvandrer og 
derved får et fiktivt postnummer i EASY-P (0001), men et udenlandsk postnummer i 
EASY-A, ikke får deres kvalifikationer opdateret. 
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Dette er nu ændret således, at kommer der kvalifikationer fra EASY-A på en elev med 
udenlandsk postnummer i EASY-A, så opdateres kvalifikationerne alligevel i EASY-P, 
hvis personen i forvejen er oprettet der. 

Skolenummer på kvalifikationer 
Før 
Hidtil har det været sådan, at hvis der foretages en elevflytning i EASY-A, så flytter 
kvalifikationerne med fra den ene skole til den anden – men oplysning om hvilken skole 
kvalifikationerne er opnået på, er ikke flyttet med! 

Det har betydet, at blev en elev flyttet fra Holstebro HS til Skive HS, så kunne det se ud 
som om at eleven havde opnået alle sine kvalifikationer på Skive HS. 

Dette har i EASY-P været håndteret således, at kom der fra EASY-A (fx Skive HS) 
nogle kvalifikationer, som i forvejen var i EASY-P fuldstændig magen til, men bare på 
et andet skolenummer (fx Holstebro HS), så blev de ikke indlæst, idet vi gik ud fra at 
der blot var sket en elevflytning (fra Holstebro til Skive). 

Nu 
Med EASY-A version 2.8.3 pr. 9. juni 2004 sker der noget nyt: Når der foretages en 
elevflytning, flytter den skole hvor kvalifikationen er opnået, også med. Flytter eleven 
således fra Holstebro til Skive, vil man i Skive kunne se, at kvalifikationerne er opnået i 
Holstebro. Og når Skive laver en B963-overførsel til EASY-P, kan EASY-P se, at det er 
Skive der indberetter kvalifikationer, som er opnået i Holstebro. 

Når EASY-P fremover indlæser kvalifikationer, vil det derfor foregå således: 

• Hvis der modtages kvalifikationer opnået på fx Skive HS og Holstebro HS, så
slettes alt hvad der i forvejen findes af kvalifikationer i EASY-P, opnået på disse
to skoler. På den måde får vi i EASY-P slettet de kvalifikationer, som er slettet fra
EASY-A og EASY-P vil altid afspejle EASY-A, som man må gå ud fra er mest
korrekt mht. kvalifikationer. Dette kræver naturligvis, at B963 køres jævnligt, at
EASY-A afspejler den korrekte status og at skolerne foretager elevflytninger i
EASY-A, når en elev skifter skole.

• Hvis der modtages kvalifikationer opnået på fx Skive HS og Holstebro HS, og der
i forvejen i EASY-P findes kvalifikationer opnået på Roskilde HS, så røres der ik-
ke ved Roskilde-kvalifikationerne.

• Den eneste undtagelse fra ovenstående er, at modtages kvalifikationer, som findes
helt identiske i EASY-P i forvejen (sammenlignet på uddannelse og version, kva-
lifikationsdato, status og genereret af bevis), men på et andet skolenummer, så
indlæses kvalifikationen stadig ikke i EASY-P. Dette skyldes at EASY-A ændrin-
gen først træder i kraft d. 9. juni 2004 og skal nå at virke et stykke tid,  før alle ak-
tuelle kvalifikationer har det skolenummer ”klistret på sig”, hvor kvalifikationen
er opnået.
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2.3 Fejlrettelser 
FU-brev 
Ved en fejl er restuddannelsesforhold efter skolepraktik endnu ikke kommet med på 
FU-brevene  - dvs. uddannelsesaftaler med den supplerende aftaletype 1010 ”Restud-
dannelse efter skolepraktik”. Det gør de nu! Restuddannelsesforhold med den supple-
rende aftaletype 1011 ”Restudd. efter ordinær aftale” har der ikke været problemer med. 
 
Aftalesøgningen 
I PSA1 har der været lidt bøvl med søgning på feltet Adgangsvej. Uanset hvilken ad-
gangsvej man skrev på visse uddannelser, fik man at vide at adgangsvejen ikke fandtes, 
selv om den gjorde (også selv om man brugte værdiliste). Denne fejl er rettet. 
 
3. Opdaterede vejledninger 
Vejledningen ”Registrering af praktikpladssøgende” er opdateret som følge af Praktik-
pladsen.dk og ny lovgivning. 
 
B963-vejledningen er opdateret. 
 
Skolepraktikvejledningen er ved at blive ajourført som følge af ny lovgivning. 
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