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Forord
Dette er en vejledning til import af stamdata til Lectio for erhvervsskoler.
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, fx: Klik på knappen Luk. Når der skal vælges et
menupunkt fra menulinien, skrives et ”>” imellem menunavnet og undermenuen, fx: 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
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Opret forbindelse

Programmet åbnes fra Hovedmenu > Importer/Eksporter data.


Klik på EASY-Synkronisering

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

Programmet Lectio EASY-Integration åbnes.


Klik på 1: Forbind til Oracle
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Indtast Oracle servernavn/IP -SID og -port til den Oracle server, der kører EASY-A
Indtast brugernavn og password til EASY-A
Klik OK
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Herefter oprettes forbindelse til data i EASY-A.


Klik OK

Import af fil
Når forbindelsen til Easy-A er oprettet, kan udtrækket fra Easy-A genereres.
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.
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Brobygningselever
Brobygningselever kan også importeres via EASY-A integrationen. Dette kræver, at CØSA-formål for
brobygning er sat ind som filter, når man laver udtrækket fra EASY-A.
Indlæsning af protokollinjer
Det er muligt også at medtage elevers protokollinjer i filen fra EASY-A. 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

8

Indlæsning af holdoplysninger

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 opdateres i Lectio.
Alle udtræk, der hentes fra EASY, vil blive vist med angivelse af dato og logoplysninger for indlæsning af
data i Lectio.
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Opsætning

Ved første import af data fra EASY er det vigtigt, at man starter med at oprette elevforløb og stamklasser.
Når man opretter elevforløb og stamklasser, forbereder man skolens opsætning til import af data fra EASY
og først når det er gjort, kan man synkronisere elever m.m. fra EASY-udtrækket.

Opret Elevforløb



Fra Hovedmenu > Importer/Eksporter data > EASY-Synkronisering
Vælg fanebladet EASY-udtræk

Her vises de eksisterende udtræk fra EASY.


Klik på Opret Elevforløb i kolonnen Opsætning

I øen Kriterier kan man vælge særlige kriterier for, hvilke elevforløb man vil have vist.
Der er per default flueben i boksen Vis kun aktuelle, hvorfor det kun er elevforløb, der er aktive pr. dags
dato, der bliver vist. Hvis man fjerner fluebenet vil forældede og fremtidige elevforløb også blive vist.
I feltet Cøsaformål kan man søge på en særlig uddannelse.
I feltet UVM institutionsnr kan man søge på nummeret for hovedinstitutionen eller for en specifik afdeling.



Klik Søg

I øen Opret Elevforløb bliver elevforløbene vist og man har mulighed for at vælge, hvilke man ønsker at
oprette. Man vælger et elevforløb ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne
flueben kan man vælge alle på en gang.
I feltet Opret elevforløb på afdeling er der mulighed for at skifte afdeling. Hvis en af de viste elevtyper ikke
hører til på valgte afdeling, skal det tilsvarende elevforløb ikke oprettes.
I kolonnen Information får man besked om, hvilken afdeling elevforløbet oprettes på samt, hvis der er
særlige forhold, man skal være opmærksom på.
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NB: Grundforløb matcher 1:1 med elevforløb, mens alle hovedforløb på en skoleperiode matches til et langt
fælles elevforløb. GVU og enkeltfag følger samme principper som hovedforløb.


Klik Anvend

Når Elevforløbene er oprettet vil det fremgå i kolonnen Log på siden EASY-udtræk.


Klik på Log

Opret Stamklasser


Klik på Opret Stamklasser i kolonnen Opsætning

Her vises en liste over stamklasser, der er nødvendige for at kunne synkronisere elever fra EASY-udtrækket.
I øen Kriterier kan man udvælge særlige kriterier for, hvilke stamklasser man vil have vist.
Der er per default flueben i boksen Vis kun aktuelle, hvorfor det kun er stamklasser, der er aktive pr. dags
dato, der bliver vist. Hvis man fjernes fluebenet vil forældede og fremtidige stamklasser også blive vist.
I feltet Cøsaformål kan man søge på en særlig uddannelse.
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Klik Søg

I øen Opret stamklasser vises en liste med EASY aktiviteter, som det er muligt at oprette stamklasser på
baggrund af. Man opretter en stamklasse ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det
grønne flueben kan man vælge alle på en gang. Opret kun én stamklasse pr. gruppe af elever i en given
periode.
I kolonnen Information får man besked om, hvor mange elever, der er tilknyttet EASY-aktiviteten i en
angivet periode, samt hvilke uddannelser eleverne tilhører.

NB: Opret Stamklasser gælder kun EASY-aktivitet for grundforløb. For hovedforløb (gælder også GVU og
enkeltfag) se punkt 2.4.1 Opret Auto-sf


Klik Anvend
Opret Auto-sf

Alle elever på hovedforløb grupperes i en stamklasse kaldet auto-sf.



Fra Stamdata > Stamklasser
Klik på Opret Stamklasse

I feltet Elevforløb vælger man et vilkårligt elevforløb. Det eneste kriterium er, at det repræsenterer et
hovedforløb.
I feltet Kode noterer man ”auto-sf”.
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Klik Opret

I øen Stamklassers tilknytninger til år opretter man en linje for hvert af de skoleår, der er oprettet på
skolen. Man opretter linje ved at klikke på det grønne kryds.
I kolonnerne Betegnelse og Eksternt ID noteres ”auto-sf ”.



Klik Gem
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Rutine synkroniseringer

Der er to forskellige opdateringsmuligheder: Rutinesynkroniseringer og Særlige synkroniseringer.
Med Rutinesynkroniseringer opretter man elever og hold, opdatere holdstamdata samt elevers
stamdataoplysninger, uddannelseshistorik og holdtilknytninger. Derudover kan man opdatere
tilskudsoplysninger for hold og elever på hovedforløb samt oplysninger om skolepraktik.
Rutinesynkroniseringer kan man foretage så ofte, man ønsker.
Under Særlige synkroniseringer importerer man oplysninger om realkompetencevurdering, elevers
skoleforløbshistorik, AUB og protokollinjer. Det gøres typisk kun en enkelt gang, og først når man er klar til
at skifte endeligt fra EASY til Lectio.

Indlæs elevoplysninger
Elever


Klik på Elever i kolonnen Rutinesynkronisering – Synkroniser Elever

Her kan man fremsøge en liste over EASY-elever, der kan synkroniseres til Lectio-elever.
I øen Kriterier kan man udvælge 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 søge på særlige dele af uddannelser, f.eks. grundforløb eller hovedforløb.
I feltet Cprnummer kan man søge på en specifik elev.



Klik Søg

I øen Status synkronisering af elever kan man 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.
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I øen Udeladte elever kan man ved klik på Udeladte elever se en liste over de elever, der ikke kan oprettes,
samt information om årsagen hertil.

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



Klik Anvend
Elev-uddannelse



Klik på Elev-uddannelse i kolonnen Rutinesynkronisering – Synkroniser Elever

Her kan man fremsøge en liste 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.
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.
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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
Elev-stamdata



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

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


Klik på Holdelementer i kolonnen Rutinesynkronisering – Synkroniser Elev/holdelementer

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-aktiviteteters 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 vælge at sætte flueben, hvis man også vil 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, hvilken type uddannelsesforløb man vil have vist aktiviteter for. Man
kan vælge mellem hovedforløb, grundforløb og GYM.
I feltet UVM institutionsnr kan man søge på nummeret for hovedinstitutionen eller for en specifik afdeling.



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.
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Man opretter et hold ved at vælge Opret nyt hold i dropdown-menuen i kolonnen Lectio-holdelement.
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.

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



Klik Anvend
Hold i fejl

Der kan være forskellige grunde til, at en aktivitet ligger i fejl og ikke kan synkroniseres til et hold.
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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

Det kan også være fordi aktiviteten er en kombination af flere fag. Ønsker man at synkronisere en aktivitet
med flere skolefag, skal man først oprette et kombinationsfag i Lectio. For mere information se punkt 3.4.4.
Opret kombinationsfag

NB: Kombinationsfag er kun muligt at anvende til hovedforløb
Opret kombinationsfag
Et kombinationsfag bruges til at lave skoleperioder for EUD hovedforløb. Eleverne følger alle underfagene
og der kan IKKE dannes prøvehold for underfagene.







Fra Stamdata > Fag
Klik Opret lokalt fag
I XPRS Fag noteres et nummer mellem 50000-99999
I Fagtype vælges Kombinationsfag (EUD hovedforløb)
I dropdown-menuen ud for Fag vælges, hvilken faggruppe faget skal tilhøre
I feltet over Tilføj underfag fremsøges de fag kombinationsholdet skal indeholde. Det skal være
identisk med de skolefag, der er knyttet EASY-aktiviteten, dog er det ikke et krav, at man medtager
de lokale fag. Ønsker man at have de lokale fag med, skal de oprettes manuelt først
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Klik Anvend

Når man tilgår punktet Holdelementer under EASY-udtræk i EASY-Synkronisering igen vil aktiviteten nu
være klar til flet

Match aktivitet med holdelement via eksternt ID
Det er muligt at flette en aktivitet med et holdelement, der ikke er blevet foreslået i EASY-synkroniseringen
ved at tilføje aktivitetens EASY-ID på holdelementets stamdata i feltet Ekstern ID.
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Klik Gem/Anvend

Skolefaget er nu flettet med holdelementet og kan ses på listen Eksisterende tilknytninger.
Hold-stamdata


Klik på Gem ud for Hold-stamdata i kolonnen Rutinesynkronisering – Synkroniser
Elev/holdelement

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

Elev-Holdelementtilknytninger


Klik Elev-Holdelementtilknytninger i kolonnen Rutinesynkronisering – Synkroniser
Elev/holdelement

Her vises en liste med forslag til elevers tilknytninger til hold og man har mulighed for at oprette
holdtilknytningerne.
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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
denne 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 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

I øen Synkronisér Elev-Holdelementtilknytninger vises en liste over elever og deres tilknytninger til hold.
Man opretter en 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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Indlæs tilskud for hovedforløb
Tilskud HF-hold


Klik Tilskud HF-hold i kolonnen Rutinesynkronisering – Synkroniser Elev/holdelement

Her kan man flette EASY-skoleforløb for hovedforløbselever til hold i Lectio. Dette bruges i forbindelse med
udløsning af tilskud.
I øen Kriterier kan man udvælge særlige kriterier for, hvilke skoleforløb, man vil have vist.
Der er per default flueben i boksen Vis fejl, hvorfor der også vises de skoleforløb, der ikke kan flettes.
Fjerner man fluebenet ser man kun de skoleforløb, der kan flettes.
Der er per default flueben i boksen Vis ok-linjer, hvorfor man ser de skoleforløb, der allerede er flettet til
Lectio-hold. Fjerner man fluebenet ses disse ikke.
I feltet Vis ikke skoleforløb der slutter før kan man angive en dato, hvorved man kun vil se skoleforløb fra
pågældende dato og frem.


Klik Søg

Øen Synkronisér tilskud på HF-hold viser de EASY-skoleforløb, der kan flettes til Lectio-hold på baggrund af
de udvalgte kriterier og man har mulighed for at vælge, hvilke man ønsker at flette. Man fletter et
skoleforløb ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan man vælge
alle på en gang.
I kolonnen Handling står der om holdet er klar til at blive flettet eller er i fejl.
I kolonnen Skoleperiode, Tælleperioder angives hvilken skoleperiode og tælleperiode, der knytter sig til
skoleforløbet. Det er bl.a. på baggrund af de oplysninger at tilskud udløses.
I kolonnen Lectio Hold kan man vælge det Lectio-hold, man ønsker at flette det pågældende skoleforløb til.
Det er kun muligt at vælge mellem flere, hvis der er sammenfald mellem en række kriterier (periode,
skoleperiode, tælleperiode, antal elever m.m.).
I kolonnen Information får man besked om årsagen, hvis holdet er i fejl. En typisk fejlmeddelelse vil være at
skoleforløbets aktivitet ikke er flettet til noget undervisningshold i Lectio. Ønsker man at rette fejlen skal
man gå tilbage til punktet Holdelementer i kolonnen Rutinesynkronisering – Synkroniser
Elev/holdelementer.
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Klik Anvend
Tilskud HF-elever



Klik Tilskud HF-elever i kolonnen Rutinesynkronisering – Synkroniser Elev/holdelement

Her kan man synkronisere tilskudsoplysninger for hovedforløbselever i Lectio.
I øen Synkronisér tilskud på HF-elever vises en liste over elever med tilskudsoplysninger, der er klar til
opdatering. Man opdaterer en elev ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne
flueben kan man vælge alle på en gang.
Der er per default flueben i boksen Skjul ok-linjer, hvorfor man ikke ser de elever, der allerede er opdateret
tilskudsoplysninger for. Ønsker man at se disse, fjerner man fluebenet.
I kolonnen Handling står der om holdet er klar til at blive opdateret eller er i fejl.
I kolonnen Rekvirent står der, hvilken rekvirent elevens tilskud tilhører.
I kolonnen TMK står der, hvilket tilskud eleven udløser.
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Klik Anvend

Indlæs skolepraktik
Førend man kan synkronisere oplysninger om elever i skolepraktik, skal man oprette skolepraktikhold i
Lectio. Man opretter et hold til de elever, der skal udløse TMK PRAK og et hold til de elever, der skal udløse
TMK VFU.
Opret skolepraktikhold


Fra Stamdata > EUD > Skolepraktikhold

I Øen Skolepraktik kan man oprette skolepraktikhold, der efterfølgende kan synkroniseres med oplysning
om elever i skolepraktik i EASY.
I felterne ud fra Periode sætter man en start- og en slutdato for holdet. Sæt perioden til at vare langt ud i
fremtiden.

26

Nyttige tips

I feltet UVM institution vælger man skolens UVM institutionsnavn.
I XPRS Skoleperiode vælger man en vilkårlig skoleperiode.



Klik Opret

Nu er der oprettet et skolepraktikhold med holdelementer. Antallet af holdelementer er bestemt af, hvor
mange skoleår, der er oprettet på skolen.



Klik på et af holdelementerne for at tilgå holdet

Under fanen Stamdata kan man angive grunddata for holdet.
I øen Hold navngiver man holdet, så det fremgår, at dette er holdet, der udløser tilskuddet PRAK.
I feltet XPRS Fag vælger man 102000- Skolepraktik PRAK
I øen Holdbetegnelser navngiver man betegnelsen, så det fremgår, at dette hold udløser tilskuddet PRAK.
I øen Holdelementer navngiver man elementnavnene, så det fremgår, at dette hold udløser tilskuddet
PRAK.
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Klik Anvend

Under fanen Aktivitetsindberetning opsætter man oplysninger af betydning for udløsning af tilskud.
I øen Aktivitetsindberetning – Generelt har man i feltet Ansvarsområde mulighed for at notere et
nummer, der angiver, hvilket ansvarsområde holdet hører under.
I feltet Skoledagskalender har man mulighed for at vælge, hvilken kalender holdet skal følge. For mere
information om oprettelse af skoledagskalendere se Lectio administratorvejledning.
I øen Aktivitetsindberetning – Fuldtid (EUD) tilføjer man skoleperioder, der svarer til de elever, der skal
tilføjes holdet. Man kan evt. tage udgangspunkt i listen under EASY-udtræk > HF-skolepraktik.
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Klik Anvend

Hele proceduren gentages, men denne gang er det VFU-holdet, der skal opsættes.
Efter at have oprettet holdet under Stamdata > EUD > Skolepraktikhold klikker man på et af
holdelementerne og tilgår derved det nye hold.
Under fanen Stamdata kan man angive grunddata for holdet.
I øen Hold navngiver man i feltet Navn holdet, så det fremgår, at dette er holdet, der udløser tilskuddet
VFU.
I feltet XPRS Fag vælger man 102001- Skolepraktik EUD, VFU
I øen Holdbetegnelser navngiver man betegnelsen, så det fremgår, at dette hold udløser tilskuddet VFU.
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I øen Holdelementer navngiver man elementnavnene, så det fremgår, at dette hold udløser tilskuddet VFU.



Klik Anvend

I øen Aktivitetsindberetning – Fuldtid (EUD) tilføjer man skoleperioder, der svarer til de elever, der skal
tilføjes holdet. Man kan evt. tage udgangspunkt i listen under EASY-udtræk > HF-skolepraktik.
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Klik Anvend
HF-skolepraktik

Når skolepraktikholdene er oprettet kan man fortsætte EASY-synkroniseringen.


Klik HF-Skolepraktik i kolonnen Rutinesynkronisering – Synkroniser Elev/holdelement

I øen Synkronisér HF-Skolepraktik ses en liste over elevers tilknytninger til skolepraktikholdene og det er
muligt at oprette de ønskede tilknytninger. Man opretter en holdtilknytning ved at sætte flueben i boksen
yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan man vælge alle på en gang.
I kolonnen Handling står der om holdtilknytningen er klar til at blive oprettet eller er i fejl.
I kolonnen Information får man besked om, hvilket holdelement elev-tilknytningen oprettes på. Hvis
holdtilknytningen er i fejl vil årsagen også fremgå her.



Klik Anvend

Efter klik på Anvend kan linjerne ligge med fejlmeddelelser. Det kan f.eks. være fejl vedrørende manglende
skoledage i dagskalenderen.



Klik på Manglende skoledage for at se hvilke dage, der mangler

For at rette fejlen skal dagskalenderen tilrettes, så de angivne undervisningsdage matcher med de
manglende skoledage. For mere information om redigering af dagskalendere se Lectio
administratorvejledning.
Når undervisningsdagene i dagskalenderen er rettet vil linjerne i Synkronisér HF-skolepraktik ligge med
handling OK
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NB: Bemærk at linjer med TMK DEL ikke understøttes i Lectio.

4

Særlige synkroniseringer
Realkompetencevurdering


Klik Realkompetencevurdering i kolonnen Særlige synkroniseringer

Her kan man synkronisere oplysninger om realkompetencevurderinger fra EASY til elevens stamdata i
Lectio. Oplysningerne har betydning for udløsning af tilskud.
I øen Synkronisér Realkompetencevurderinger ses listen over elever med oplysninger om
realkompetencevurdering, der kan opdateres. Man opdatere en elev ved at sætte flueben i boksen yderst
til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan man vælge alle på en gang.
I kolonnen Information får man besked om, første dag for realkompetencevurderingen, samt hvor mange
dage den varede, skoleperioden, tilskudsmærket samt institutionsnummeret.



Klik Anvend

Elev-Skoleforløbshistorik


Klik Elev-skoleforløbshistorik i kolonnen Særlige synkroniseringer

Her kan man synkronisere elevers skoleforløbshistorik med oplysninger om tilskud.
I øen Kriterier kan man udvælge særlige kriterier for, hvilke elevers tilskudsoplysninger på skoleforløb, man
vil have vist.
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I boksen Vis rækker uden ændringer kan man vælge at sætte flueben, hvis man også vil se elever uden
opdateringer af tilskudsoplysninger på hold.
I boksen Vis allerede flettede rækker kan man vælge at sætte flueben, hvis man også vil se
tilskudsoplysninger, der allerede er flettet til Lectio-hold.



Klik Søg

Øen Synkronisér Elev-skoleforløbshistorik viser en liste over elever tilskudsoplysninger på skoleforløb på
baggrund af de kriterier, der er angivet i øen Kriterier.
Man opretter en linjen ved at sætte flueben i boksen yderst til venstre. Ved klik på det grønne flueben kan
man vælge alle på en gang.
I kolonnen Handling står der om linjen er klar til at blive oprettet eller er i fejl.



Klik Anvend

AUB
Indlæs uddannelsesaftale
Førend man kan indlæse AUB skal man indlæse uddannelsesaftaler.



Fra Stamdata > EUD > EASY-P aftaler
Klik på Opdater alle aftaler fra EASY-P

Nu vises en liste over uddannelsesaftaler per elev.
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Indlæs AUB


Klik på Indlæs AUB i kolonnen Særlige synkroniseringer

Ved klik på Indlæs indlæses AUB-linjer fra EASY til elevens stamdata i Lectio.

Protokollinjer


Klik 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 1.1.2 Indlæsning af protokollinjer.
I øen Søgning kan man specificere, hvilke protokollinjer man vil have 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
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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.



Klik Anvend
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