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Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette doku-
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1  
 

1.1 -  

I foråret 2013 blev Praktik+ opdateret, så der nu også blev vist kurser og kur-
sister på de læresteder, som brugerens skole havde afholdt AMU-kurser for. 

I den første version kunne der ikke vises de tilmeldinger, som på efteruddan-
nelse.dk var foretaget på læresteder med løbenummer 0, da dette løbe-
nummer ikke har et P-nummer og derfor ikke er kendt i CVR-registret, og da 
det ikke findes i EASY-P. 

Løbenummer 0 oprettes i EASY-A som en kopi af den juridiske enhed og 
overføres til efteruddannelse.dk.  

Tilmeldinger på læresteder med løbenummer 0 vises nu i Praktik+ som til-
meldinger på den produktionsenhed, der er = hovedkontor.  

 

1.2  

Praktik+ viser nu med tal i parentes på knapperne ”Vis alle” antallet af vær-
dier i de enkelte blokke på lærestedssiderne, så man med det samme kan se, 
hvor mange ex. kontaktpersoner og aktiviteter, der gemmer sig i blokken, 
hvor der som udgangspunkt kun vises 4: 
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1.3  

Med version 12.1 fra efteråret 2012, kom man direkte ind på lærestedet, 
hvis søgekriterierne kun gav 1 hit. Man sprang altså over det ekstra klik, som 
søgeresultatsiden (SL4) gav. 

Dette medførte, at man ikke kunne overføre det enkelte lærested til en søge-
liste, da det kun var på søgeresultatsiden SL4, at denne mulighed fandtes. 

Denne overførselsmulighed er nu indført direkte i lærestedsblokken på lære-
stedet. Den ønskede søgeliste vælges i drop-downmenuen: 

 

 

1.4 -  

Når man vil udskrive en besøgsblanket, skal man på side 1 vælge, hvilke vær-
dier fra de enkelte blokke (kontaktpersoner, aktiviteter, m.m.) man vil have 
med på udskriften. 

Hvis man herefter på selve udskriften ville ændre sine valg, manglede man 
en ”Tilbage-knap”, så man kunne komme retur til side 1. Den er nu indført: 
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2  
 

2.1  

”Søg efter aktiviteter” (SA1) er ændret, så det nu er muligt at søge på flere 
brugeres aktiviteter på samme tid, og SA1 har derfor ændret udseende. Bru-
gerne skal dog være tilknyttet den samme skole. 

Luk brugerværdilisten op og marker de brugere, du vil søge på med Ctrl + 
klik: 

 

 

De lægger sig herefter ned i den listeboks, der er indført ved ”Bruger initia-
ler”: 

 

  

2.2  

På samme måde kan du søge efter aktiviteter på oprettet af brugere fra flere 
skoler på samme tid – uafhængig af, om der er knyttet evt. flerskolemærker 
til aktiviteterne. 

Luk skoleværdilisten op og marker de skoler, du vil søge på med Ctrl + klik: 
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Læg mærke til, at værdilisten ved ”Bruger initialer” inaktiveres, når der er 
valgt flere skoler.  

 

2.3  

Ligesom man på samme tid kan søge på aktiviteter oprettet af flere brugere 
på samme skole eller aktiviteter oprettet på flere skoler, kan man nu også 
søge på aktiviteter med flere mærker på samme tid. 

 

2.4  

Brugere, skoler og mærker slettes ved at markere det, man ønsker at slette, 
og herefter klikke på den lille knap med X. 

 

2.5 
 

På siden ”Søg efter læresteder med givne aktiviteter” (SL3d) er præcis de samme 

ændringer indført, som er beskrevet i afsnittene 2.1, 2.2 og 2.3. 

Husk at man her får en lærestedssøgeliste som resultat og altså ikke en aktivitetssø-

geliste. 
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3 -  

På alle søgeresultatsider er det nu muligt at hente søgeresultaterne direkte 
som et Excel-udtræk. 

 

3.1 –  

Knappen ”Dan flettefil” har ændret navn til ”Excel-udtræk”, så søgeresultatet hen-

tes direkte i et Excel-regneark efter den sædvanlige proces med udvælgelse af kon-

taktpersoner. 

Baggrunden er et stort ønske om at slippe for besværet med at overføre data fra en 

traditionel flettefil til et regneark, som flere og flere brugere benytter sig af med 

henblik på at kunne sortere og filtrere i resultatet. 

Og man kan naturligvis stadigvæk brevflette. Nu er datakilden blot et regneark. 

Der er samtidig justeret på rækkefølgen af de enkelte kolonner i regnearket, så de 

kommer i en mere logisk rækkefølge. 

OBS: I skrivende stund er der et enkelt udestående med Excel-udtrækket fra SL4, 

som søges løst hurtigst muligt. 

Hvis man arbejder på en PC med præcis Windows XP som styresystem og Internet 

Explorer 8 som browser, kommer regnearket ikke frem. 

Der er ingen problemer med ex. Windows 7 eller med Windows XP kombineret med 

andre browsere. 

Hvis du altså har Windows XP og IE 8, skal du, indtil problemet er løst, afvikle Prak-

tik+ i ex. Firefox eller Google Chrome, hvis du vil hente et regneark fra SL4. 

 

3.2 –  

Knappen ”Udskriv alle” er slettet, og til gengæld er der ved siden af ”Dan 
lærestedssøgeliste” indsat knappen ”Excel-udtræk”, så resultatet af aktivi-
tetssøgningen kan hentes direkte i et Excel-regneark. 

Regnearket indeholder de samme kolonner som søgeresultatet. 

Hvis der er hæftet flere mærker og vedrørender på en aktivitet, vil alle disse 
blive vist ved sortering af regnearket – f.eks. ved sortering på ”Mærke” eller 
”Vedrørende”: 
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3.3 –  

Knappen ”Udskriv alle” er slettet, og knappen ”Dan lærestedsflettefil” er 
uskiftet med knappen ”Excel-udtræk”, så resultatet af kontaktpersonsøgnin-
gen kan hentes direkte i et regneark. 

Dette giver bl.a. mulighed for meget let at maile ud til kontaktpersoner inden 
for ens ”egen” uddannelse ved at kopiere kolonnen med kontaktpersonernes 
e-mailadresse fra regnearket over i Outlook. 

Det forudsætter naturligvis, at man konsekvent har oprettet kontaktperso-
nerne med bl.a. oplysning om e-mailadresse og den uddannelse, kontaktper-
sonen er ansvarlig for. 

 

 

4  

4.1  

På siden ”Mine aktiviteter” (A01) er der indført den samme højrekliksfunkti-
on, som findes på lærestedssiderne (L20 og L21) i aktivitetsblokken: 
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Hvis der ikke er registreret en e-mailadresse på kontaktpersonen, er menu-
punktet ”Send mail til kontaktperson” ikke valgbar (grået ud). 
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5.1  

På siden ”Totaloversigt over elev” (P01) vises den forventede udlært dato nu 
ved korte aftaler, men naturligvis kun under forudsætning af, at datoen er 
tastet ind i EASY-P: 

 

 

5.2  

På mange aftaler er der ud over de obligatoriske aftaletyper også flere sup-
plerende aftaletyper. Praktik+ har tidligere kun kunnet vise op til 3 i alt. 

Siden er nu ændret sådan, at de obligatoriske aftaletyper – f.eks. 1001, sko-
levej eller 1002, praktikvej – vises i første kolonne under ”Aftaletyper”, og de 
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supplerende aftaletyper – f.eks. 1018, Kort aftale eller 1030, Ny mesterlære 
vises i anden kolonne: 

 

 

De supplerende aftaletyper vises vertikalt, og for at lette overblikket over de 
forskellige aftaler, er der indført den samme skiftevise farvemarkering, som 
kendes fra lærestedssiderne (L20/L21). 

 

 

6 -  

6.1 -  

På grundsøgebilledet har Praktik+ tidligere været følsom over for, om man 
søgte på lærestedsnavne med eller uden accenter. 

Hvis man søgte på Café Himmelblå og skrev ”Cafe” – altså uden accent – fik 
man ikke Café Himmelblå frem som søgeresultat. 

På samme måde kunne man ikke fremsøge læresteder på H.C. Sneedorffs 
Allé, hvis man skrev ”Alle” i stedet for ”Allé”. 

Denne følsomhed er nu ændret, så Praktik+ ser bort fra, om lærestedets 
navn eller adresse indeholder en accent. 
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7 –  

7.1 
 

På søgeresultatsiden af ”Søg efter læresteder” (SL4), kunne man tidligere 
ikke se, hvilken side man var inde på, hvis søgelisten indeholdt mange lære-
steder og derfor blev vist over flere sider. 

Dette er nu ændret: 

 

 

Der står nu et tal i feltet efter ”Gå til side”, og hvis man trækker drop down 
listen ned, vil samme tal være markeret. 

 

 

8  

8.1  

På siden ”Brugere” (U01) underadministrationsmenuen stod der tidligere 
ved alle brugere i kolonnen ”Rettigheder”, at brugeren var ”Avanceret bru-
ger” med adgang til avancerede mængdeoperationer. 

Denne kolonne er nu udskiftet med oplysningen om, hvorvidt brugeren pri-
mært arbejder med EUD eller AMU: 
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9.1  

Kviksøg har i en periode ikke ignoreret, om man søgte på lærestedsnavne 
med eller uden accent – jf. afsnit 6.1. 

Denne fejl er rettet.  

 

9.2  

I en periode er der kommet en meddelelse fra webside, som man skulle sige 
OK til, hvis man under ”Brugere” ville søge på Praktik+ brugere. 

Denne fejl er ligeledes rettet. 

 

 

 

 

 


