Lectio EASY synkronisering
EGYM

Lectio

Forord
Denne vejledning omhandler synkronisering af data for Egym fra EASY til Lectio.
I vejledningen kan der forekomme navne på personer, organisationer, adresser m.m. De er udelukkende
tænkt som eksempler. Skulle der på nogen måde være sammenfald med virkelige personer eller
organisationer er det utilsigtet.
I materialet er anvendt forskellige skriftsnit for at hjælpe med at tydeliggøre indholdet. Når der refereres til
et menupunkt eller en knap, anvendes fed skrift, f.eks.: Klik på knappen Luk. Når der skal vælges et
menupunkt fra menulinien, skrives et ”” imellem menunavnet og undermenuen, f.eks.: Filer  Gem.
Vejledningen er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret. Det er ikke tilladt at kopiere eller på anden
måde mangfoldiggøre materialet eller dele heraf uden forudgående aftale med MaCom A/S. Der garanteres
ikke overensstemmelse mellem vejledningens indhold og funktionerne i tidligere eller fremtidige versioner
af Lectio.
God fornøjelse med Lectio!
MaCom A/S

Materialet er senest revideret: 29. september 2017 (MEM)
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1. Begreber i Lectio og Easy
Lectio
Elevforløb
Stamklasse
Hold
XPRS-fag
Lectio-elevtype
Afsluttende termin
Protokollinjer
Rapportgenerator

EASY
Skoleforløb
Aktivitet
Aktivitet + Fag
Skolefag
Uddannelse
Eks. Termin
Karakterer på bevis
Udskrifter
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2. Forberedelse til EASYsynkronisering for EGYM
Før der laves en EASY-synkronisering, er det vigtigt, at der er oprettet elevforløb og stamklasser i Lectio.

2.1 Oprettelse af elevforløb
Elevforløbet definerer elevers uddannelsesforløb og startår, og der skal derfor oprettes et elevforløb pr.
skoleår for hver af de uddannelser, man har i Lectio.




Fra Stamdata  Elevforløb
Vælg Opret Elevforløb





Vælg Startår for forløbet
Angiv elevforløbets uddannelse i feltet Lectio-Elevtype
Feltet UVM Institution bruges, hvis samme skole har flere afdelinger. Vælg da den relevante
institution som er udmeldt af UVM



Klik på Opret

Herefter vises siden Rediger Elevforløbet. Her kan der redigeres i elevforløbets Stamdata, og man kan
danne sig et overblik over Elever og Stamklasser med tilknytning til det pågældende elevforløb.



Link til undervisningsplan kan benyttes til EUD-elevforløb. Indsættes der et link her, kan
eleverne se linket på deres side Studieplan - Uddannelsesplan

På elevforløbene skal man huske, at angive skoleforløbets ID ud for Eksternt ID. Dette skal gøres for
alle de skoleforløb, der i EASY omfatter perioden for elevforløbet i Lectio. Skoleforløbets ID er det, der
svarer til skoleforløbets navn i EASY.
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Klik på Gem

2.1.1

Skoleforløbets ID i Lectio

Skoleforløbets ID kan også findes i Lectio.


Klik på Importer/Eksporter Data fra Hovedmenuen
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Klik på EASY/EGYM-integration



Klik på EASY-udtræk



Klik på Avanceret i kolonnen Log

Her kan man vælge nogle rapporter baseret på EASY-udtrækket.
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I filen Elever på skolefag ses en oversigt over alle eleverne og deres tilknytning til skoleforløbene.
I filen Elever på skoleforløb ses en oversigt over alle hold og deres tilknytning til skoleforløbene.
I filen Skoleforløb oversigt ses en oversigt over alle skoleforløbene.

2.2 Oprettelse af stamklasser
Før EASY-synkroniseringen skal der oprettes stamklasser i Lectio.




Fra Stamdata  Stamklasser
Vælg Opret Stamklasse

Ved synkronisering af data fra EASY skal elever med tilknytning til en EASY-aktivitet have en tilknytning til
en stamklasse i Lectio med en matchende betegnelse. Det er derfor nødvendigt, at de stamklasser, der er
oprettet i Lectio har noteret det oprindelige navn for aktiviteten i boksen Eksternt ID i det relevante
skoleår. På denne måde kan Lectio identificere stamklassen, når der køres en ny EASY-synkronisering.
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Klik på Gem
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3. Opret forbindelse
Programmet åbnes fra Importer/Eksporter Data fra Hovedmenuen.


Klik på EASY-synkronisering

Der åbnes på fanebladet Information, hvor særlige oplysninger omkring EASY-synkronisering
offentliggøres fra Lectio.
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Vælg fanebladet EASY-Synkroniseringsprogram
Klik på Start program

Programmet Lectio EASY-Synkroniseringsprogram åbnes.
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Klik på 1: Forbind til Oracle




Indtast Oracle servernavn/IP -SID og -port til den Oracle server, der kører EASY
Indtast brugernavn og password til EASY
Klik OK



Side 10 af 28

Herefter oprettes forbindelse til data i EASY-A.


Klik OK

3.1 Import af fil
Når forbindelsen til EASY er oprettet, kan udtrækket fra EASY genereres.
3.1.1

Filtrering af data

Det er muligt at udtrække specifikke oplysninger ved at filtrere på CØSA-formål. Herved kan man nøjes med
at trække oplysninger ud for en eller flere uddannelsestyper ad gangen. Det gør man ved at indtaste CØSAformålene for de uddannelser, man vil have med i udtrækket.
Hvis man ønsker et udtræk, der indeholder alle CØSA-formål lader man feltet være blankt.
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Det er muligt også at medtage elevers protokollinjer i filen fra EASY.
Dette gøres ved at sætte flueben ud for Medtag protokol i eksport.
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Herved tages karakteroplysningerne med i udtrækket og kan senere indlæses i Lectio, hvor de oprettes som
protokollinjer.


Klik OK

I resultatboksen ses antallet af aktiviteter og elever i udtrækket.
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Udtrækket kan gennemses i Internet Explorer eller Notepad, inden det gemmes i Lectio. Dette kan f.eks.
være relevant, hvis det drejer sig om et større udtræk:



Marker Aktiviteter/Elever
Klik på Vis udtræk

Der kan vælges mellem aktiviteter (hold) eller elever.
Når udtrækket er genereret, klik på 3: Gem udtræk i Lectio.


Klik OK

Side 14 af 28

Udtrækket er herefter gemt.


Vælg Filer  Afslut

Udtrækket gemmes i en separat fil i Lectio, og det er derfor først, når oplysningerne indlæses på fanebladet
EASY-udtræk, at data kan opdateres i Lectio.
Alle udtræk, der hentes fra EASY, vil blive vist med angivelse af dato og logoplysninger for indlæsning af
data i Lectio.

Side 15 af 28

4. Indlæsning af elevoplysninger
Der er to forskellige opdateringsmuligheder: Rutinesynkroniseringer og Særlige
synkroniseringer.
Med Rutinesynkroniseringer opretter man elever og hold, opdatere holdstamdata samt elevers
stamdataoplysninger, uddannelseshistorik og holdtilknytninger.
Rutinesynkroniseringer kan man foretage så ofte, man ønsker.
Ved første import af data fra EASY er det vigtigt at starte med at oprette elever.


Vælg fanebladet EASY-udtræk

På oversigten vises de eksisterende udtræk fra EASY.


Klik på Elever i kolonnen Rutinesynkroniseringer  Synkroniser Elever

4.1 Elever
Her kan man fremsøge en liste over EASY-elever, der kan synkroniseres til Lectio-elever.
I øen Kriterier udvælger man særlige kriterier for, hvilke elever man vil have vist.
I feltet Aktueldato kan man angive en dato, hvorved der kun bliver vist elever, der er aktive på
pågældende dato.
I feltet Cøsaformål kan man søge på en særlig uddannelse.
I feltet Uddannelsesgruppe kan man søge på særlige dele af uddannelser.
I feltet Cprnummer kan man søge på en specifik elev.
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Klik Søg

I øen Status synkronisering af elever kan man her få et overblik over, hvor mange elever, der er klar
til at blive oprettet og hvor mange, der ikke kan flettes. Årsager til at elever ikke kan flettes kan f.eks. være,
at man ikke har opsat elevforløb og stamklasser, der matcher disse elever.

I øen Synkronisér elever vises en liste med EASY-elever, som kan oprettes i Lectio. Man opretter en
elev ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben vælger man alle elever
på en gang.
I kolonnen Information får man besked om, hvilke uddannelseshistorik elev oprettes med, samt hvis der
er særlige forhold man skal være opmærksom på.



Klik Anvend

Side 17 af 28

Når eleverne er flettet, er det vigtigt at huske at opdatere stamklasse/elevtype og elevstamdata.

I øen Udeladte elever kan man ved klik på Vis udeladte elever se en liste over de elever, der ikke
kan oprettes, samt information om årsagen hertil.
I boksen Vis allerede associerede elever kan man sætte flueben og derved se elever, der allerede er
synkroniseret til Lectio.

4.2 Elev-uddannelse


Klik på Elev-uddannelse i kolonnen Rutinesynkroniseringer  Synkroniser Elever

Her kan man fremsøge en lister over uddannelsesoplysninger om elevforløb, elevtype m.m. for EASY-elever,
der kan synkroniseres til Lectio-Elever.
I øen Kriterier kan man udvælge særlige kriterier for, hvilke elever man vil have vist
uddannelsesoplysninger for.
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Der er per default flueben i boksen Opdatér kun aktuelle data, hvorfor det kun er oplysninger, der er
aktuelle pr. dags dato, der bliver vist. Hvis man fjerner fluebenet vil forældede oplysninger også blive vist.
I boksen Vis rækker uden ændringer kan man vælge at sætte flueben, hvis man også vil se elever
uden opdateringer af oplysninger.
I feltet Cøsaformål kan man søge på en særlig uddannelse.



Klik Søg

I øen Synkronisér Elev-uddannelse vises en liste med mulige opdateringer af uddannelsesoplysninger
pr. EASY-elev, som det er muligt at synkronisere til Lectio. Man opdaterer en elevs oplysninger ved at sætte
flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan man vælge alle på en gang.
I kolonnen Lectio elevforløb, kan man se, hvilket elevforløb eleven bliver tilknyttet.
I kolonnen Lectio stamklasse, kan man se, hvilken stamklasse eleven bliver tilknyttet.
I kolonnen Advarsler får man besked, hvis der er problematisk forhold, man skal være opmærksom på.



Klik Gem
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4.3 Elev-stamdata


Klik på Gem ud for Elev-stamdata i kolonnen Rutinesynkroniseringer  Synkroniser
Elever

Ved klik på Gem synkroniseres alle Lectio-elever stamdata (navn, adresse, tlf., m.m.), som er associeret
med mindst en person i EASY.
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5. Indlæsning af holdoplysninger
Når man har synkroniseret elever samt uddannelsesoplysninger og stamdata, kan man indlæse hold,
holdoplysninger og holdtilknytninger. Det er også muligt at indlæse hold i Lectio uden, at der er tilknyttet
elever til aktiviteten i EASY.

5.1 Holdelementer


Klik på Holdelementer i kolonnen Rutinesynkroniseringer  Synkroniser ElevHoldelementtilknytninger

Her kan man fremsøge en liste over EASY-aktiviteter, der kan synkroniseres til hold i Lectio.
I øen Kriterier kan man udvælge særlige kriterier for, hvilke aktiviteter man vil have vist.
I feltet EASY-aktivitetsskolefag kan man indtaste starten af EASY-aktiviteters navn for at bestemme
hvilke aktiviteter, der skal vises. Hvis man vil have vist alle aktiviteter, skal feltet være tomt.
I boksen Vis skjulte rækker kan man sætte flueben og derved se aktiviteter, man tidligere har valgt at
skjule.
I boksen Vis rækker uden Lectio-elever kan man sætte flueben og derved se aktiviteter, der ikke har
nogle elever tilknyttet.
I dropdown-menuen Skoleår kan man vælge, hvilket skoleår man vil se aktiviteter for.
I dropdown-menuen Type kan man vælge, hvilken type uddannelsesforløb man vil have vist aktiviteter for.
Man kan vælge mellem hovedforløb, grundforløb og GYM. For EGYM skal man vælge GYM.
I feltet UVM institutionsnr kan man søge på nummeret for hovedinstitutionen eller for en specifik
afdeling.
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Klik Søg

Nu vises en liste over EASY-aktiviteter på baggrund af de udvalgte kriterier, og man har mulighed for at
vælge, hvilke man ønsker at oprette.
I feltet Opret hold på afdeling er der mulighed for at skifte afdeling. Hvis en af de viste aktiviteter ikke
hører til på den valgte afdeling, så skal det tilsvarende hold ikke oprettes.
I kolonnen Handling står der om holdet er klar til at blive flettet eller er i fejl.
Man opretter et hold ved at vælge Opret nyt hold i dropdown-menuen i kolonnen Lectioholdelement.
Hvis man ønsker at oprette alle hold på listen, kan man klikke på knappen Opret ny hvis tom.
I kolonnen Information får man besked om, hvilken type aktivitet holdet oprettes som, hvilken afdeling
holdet oprettes på samt antallet af elever på aktiviteten i EASY. Hvis holdet er i fejl vil årsagen hertil også
stå i denne kolonne med rødt.



Klik Anvend

Nederst på siden viser listen Eksisterende tilknytninger en oversigt over aktiviteter i EASY, der
allerede er flettet til holdelementer i Lectio.
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5.1.1

Skjul hold

Hvis man ikke ønsker at synkronisere en aktivitet til et hold i Lectio, kan man i dropdown-menuen i
kolonnen Lectio-holdelement vælge Skjul. Dermed vil aktiviteten ikke længere figurere på listen.



Klik Anvend

5.1.2

Hold i fejl

Der kan være forskellige grunde til, at en aktivitet ligger i fejl og ikke kan synkroniseres til et hold.
Det kan f.eks. være fordi, at EASY-aktiviteten er et lokalt fag. Lokale fag har en fagkode i intervallet (5000099999).
Ønsker man at synkronisere aktiviteter med lokale fag til hold i Lectio, skal man først oprette faget manuelt
i Lectio. For mere information se Lectio administratorvejledning.

5.1.3

Match aktivitet med holdelement via eksternt ID

Det er muligt at flette en aktivitet med et holdelement, der ikke bliver foreslået i EASY-synkroniseringen
ved at tilføje aktivitetens EASY-ID på holdelementets stamdata i feltet Eksterne ID. Dette kan f.eks. være
nødvendigt, hvis et holdelement ikke er blevet oprettet til et hold via EASY-synkroniseringen. Så skal dette
holdelement oprettes manuelt i Lectio, og derefter kan aktiviteten matches til holdelementet.







Fra Stamdata  Hold
Søg på holdet
Klik på holdet
Klik på det grønne plus under Holdbetegnelser
Vælg aktivitetens skoleår i dropdown-menuen under Skoleår
Skriv navnet på aktiviteten under Betegnelse
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Klik Anvend/Gem






Klik herefter på det grønne plus i Holdeelementer
Indsæt navnet på aktiviteten i Elementnavn
Indsæt aktivitetens EASY-ID i EksternID
Vælg aktivitetens skoleår i dropdown-menuen under Skoleår



Klik Anvend/Gem

Aktiviteten er nu flettet med holdelementet og kan ses på listen Eksisterende tilknytninger. For at se
dette, er det vigtigt at det rigtige skoleår er valgt under Kriterier  Skoleår.
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5.2 Hold-stamdata


Klik på Gem ud for Hold-stamdata i kolonnen Rutinesynkroniseringer  Synkroniser
Elever

Ved klik på Gem synkroniseres alle Lectio-holds stamdata (perioder m.m.), som er associeret med en eller
flere aktiviteter i EASY.

5.3 Elev-Holdelementtilknytninger


Klik på Elev-Holdelementtilknytninger i kolonnen Rutinesynkroniseringer 
Synkroniser Elever

Her vises en liste med forslag til elevers tilknytninger til hold, og man har mulighed for at oprette
holdtilknytningerne.
I øen Kriterier kan man udvælge særlige kriterier for, hvilke elevers tilknytning til hold, man vil have vist.
I feltet Startdato kan man indtaste en dato, hvorved man kun vil se holdtilknytninger, der er gældende fra
den pågældende dato og frem.
I feltet Cøsaformål kan man søge på en særlig uddannelse.
Der er per default flueben i boksen Vis kun rækker fra aktuel afdeling, hvorfor man kun ser de hold,
man har synkroniseret til pågældende afdeling. Fjerner man fluebenet ser man også hold, der er
synkroniseret til andre afdelinger.
I boksen Vis rækker uden ændringer kan man vælge at sætte flueben, hvis man også vil se elever
uden opdateringer af holdtilknytninger.



Klik Søg
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I øen Synkronisér Elev-Holdelementtilknytninger vises en liste over elever og deres tilknytninger til
hold. Man opretter holdtilknytninger ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det
grønne flueben kan man vælge alle på en gang.
I kolonnen Ny tilknytning fremgår det om eleven er tilknyttet i hele den periode holdet er aktivt, eller
om eleven har særlige start- og slutdatoer.



Klik Anvend
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6

Særlige synkroniseringer

Under Særlige synkroniseringer importerer man protokollinjer. Det gøres typisk kun en enkelt gang,
og først når man er klar til at skifte endeligt fra EASY til Lectio.

6.1 Protokollinjer


Klik på Protokollinjer i kolonnen Særlige synkroniseringer

Her kan man importere karakterer fra EASY til protokollinjer på den enkelte Lectio-elev. Protokollinjerne
kan kun importeres, hvis de er medtaget i udtrækket, se punkt 3.1.2 Indlæsning af protokollinjer.
I øen Søgning kan man specificere, hvilke protokollinjer man vil hav e vist.
Der er per default flueben i boksen Vis kun aktuelle, hvorfor man kun ser linjer for elever, der er
aktuelle per dags dato. Fjerner man fluebenet ser man også elever, der ikke længere er aktuelle.
Ønsker man at se linjer, der allerede er importeret til Lectio kan man sætte flueben i boksen Vis elever
uden opdateringer.
I feltet CPR kan man søge på en specifik elev.



Klik Søg

Nu vises en liste over elever og deres karakterer og man kan importere de ønskede karakterer til
protokoller. Man importere karakterer for en elev ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik
på det grønne flueben kan man vælge alle på en gang.
Kolonnen Opdatering viser hvilke karakterer, der importeres per elev. Der gives også en status på
karakteren. Der findes følgende statustyper:
 Ok betyder, at karaktereren er importeret til en protokollinje i Lectio
 Kun i Lectio betyder, at karakteren kun findes i Lectio. Dette vil kun gøre sig gældende for skoler,
der har arbejdet sideløbende i Lectio og EASY
 Dublet betyder, at samme karakter forekommer to gange og derfor ikke importeres
I kolonnen Information vil det fremgå, hvis der er advarsler ved importen af visse karakterer. Det kan
f.eks. være ved karakterer givet i lokale fag, der ikke er oprettet i Lectio eller hvis karakteren er en type
Lectio ikke understøtter. Ved klik på Vis mere info vises uddybende information om disse advarsler.
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Klik Anvend
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