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Forord
Denne vejledning beskriver, hvordan dataudveksling mellem Lectio og andre systemer
administreres.
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 menulinjen, 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
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1. Opsæt kommunikation

1. Opsæt kommunikation
Lectio kan udveksle data om elever på erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale
uddannelser med andre systemer, såfremt kommunikationen er opsat korrekt. Mange af
indberetningerne kører automatisk, men der er enkelte, der skal genereres og sendes manuelt.
•
•
•
•

Klik på Stamdata → Skoleopsætning
Klik på Generel → Andre systemer
Scroll ned til drop-down menu ved Tilføj ny type brugernavn/adgangskode-type,
nederst på siden
Tilføj de ønskede typer af systemer, som Lectio skal kunne kommunikere med

Sættes der flueben ved Automatisk kommunikation vil Lectio automatisk kunne generere
indberetninger til de forskellige typer af systemer, hvortil dette er muligt. Tidspunktet for
indberetningerne varierer mellem systermerne.

2. EASY-P aftaler

2. EASY-P aftaler
•

Tilgå Stamdata → EUD → EASY-P aftaler

Siden har til formål at give et overblik over de seneste ændringer i EASY-P.
Hvis man sætter kommunikationen til EASY-P op til automatisk kommunikation, vil aftalerne
automatisk hentes og opdateres hver nat. Man kan manuelt hente alle aftaler fra EASY-P ved klik på
Opdater alle aftaler fra EASY-P. En oversigt viser den senest ændrede post for hver elev.
Herefter skal hver uddannelsesaftale indlæses. Vær opmærksom på at posterne forsvinder, når de
enten indlæses eller markeres som behandlet.

Kolonnen Ændret/oprettet viser datoen for hvornår ændringen eller oprettelsen af
uddannelsesaftalen er hentet fra EASY-P til Lectio
Kolonnen Elev viser, hvilken elev samt elevforløb aftalen omhandler
Kolonnen Uddannelse viser, hvilken uddannelse eleven går på i form af CØSA-formål og version
Kolonnen Arrangerende skole viser skolenummeret for den arrangerende skole
Kolonnen AftaleId viser uddannelsesaftalens unikke ID
I kolonnen Cpr-nummer fremgår elvens Cpr-nummer. Ved klik på Indlæs, indlæses den enkelte
elevs uddannelsesaftale. Indlæsningen sker ikke automatisk. Man skal derfor klikke Indlæs for hver
enkelt elev på listen for at ændringen på aftalen slår igennem på elevens stamdata
I kolonnen Behandlet status får man overblik over, om uddannelsesaftalen er behandlet eller Ej.
Er status Ej behandlet, er der mulighed for at ændre status til behandlet ved klik på Markér som
behandlet. Dette kan bruges, hvis man ikke ønsker at indlæse uddannelsesaftalen, men alligevel
ønsker at fjerne aftalen fra oversigten
Det er muligt at filtrere visningen af Sidst oprettede/ændrede EASY-P aftaler med følgende filtre:
•
•
•

Vis kun aftaler for egne institutionsnumre: Ved flueben i dette felt vises kun

uddannelsesaftaler, hvor den pågældende skole er arrangerende.
Vis kun ubehandlede: Ved flueben i dette felt, vises kun uddannelsesaftaler, der
mangler at blive indlæst
Vis kun poster fra seneste måned: Ønsker man at se uddannelsesaftaler, der er
ældre end en måned, kan fluebenet fjernes i dette felt

For at indlæse uddannelsesaftalen klikkes som beskreevet på Indlæs under kolonnen Cpr-nummer.

EUD vejledning

Herefter tjekkes om oplysningerne er korrekte, og der klikkes Udfør.
Dernæst vises elevens EUD historik og man har mulighed for at redigere yderligere oplysninger for
eleven. F.eks. kan man under fanebladet holdtilknytninger tilknytte eleven fremtidige hold.

Klik Gem for at vende tilbage til oversigten over EASY-P aftaler. Læs mere i Lectio EUDelevvejledning
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3. EUD statistik
•

Klik Stamdata → EUD → Klik på fanebladet EUD statistik

Her kan der dannes indberetninger af EUD statistik. Det er muligt at vælge en startmåned og dermed
muligt at indberette tilbage i tiden. Indberetningen indeholder oplysninger for 3 måneder før den
valgte dato samt al fremtidig data. Statistikken medtager alle elever, der er aktive på den valgte dato
og deres historik.
I øen Info ses om den automatiske generering er aktiveret eller deaktiveret. Der bliver automatisk
sendt en indberetning afsted d. 1. i måneden, hvis der ikke alle er indberettet for den foregående
måned.
•
•

Vælg en måned under øen Funktioner
Klik Dan ny EUD indberetning eller Dan ny EUD fraværsindberetning

Inden man sender filen afsted med knappen Indberet, er det muligt at gennemse sin vil i bl.a.
Excel. Når filen er indberettet, vil der komme et indberetningssvar som en kvittering på, at
indberetningen er modtaget. Se indberetningssvaret ved klik på Vis indberetningssvar XML.
I nedenstående skærmbillede vises således alle indberetninger med oplysninger om:
I kolonnen Dannet vises dato og tidspunkt for hvornår indberetningen er dannet
I kolonnen Indsendt vises dato og tidspunkt for hvornår indberetningen er indsendt
I kolonnen Beskrivelse angives hvor mange elever indberetningen indeholder og
indberetningsperioden. Seneste indberetning viser også for hvilken dato eleverne er aktive fra
Knappen Vis fil giver mulighed for at få vist indberetningen som XML-fil
Knappen Indberet giver mulighed at indberette
Knappen Vis indberetningssvar giver mulighed for at få vist en kvittering for at data er
modtaget

4. EASY-P indberetning

4. EASY-P indberetning
•

Klik Stamdata → EUD → Klik på fanebladet EASY-P indb

Her indberettes indberetninger til EASY-P, som indeholder data om elever, deres uddannelsesforløb
og kvalifikationer. Hvis skolen har angivet en svendeprøvedato bliver holdet også indberettet her
som et svendeprøvehold. Se mere om opsætning af svendeprøvedatoer i Lectio EUDadministrationsvejledning
•
•

Klik på Opdater/dan indberetninger
Klik på Send indberetninger

Klik på Vis alle indberetninger for at se en oversigt over alle de indberetninger, der sendes til
EASY-P. Indberetningerne vises per cpernr. og med angivelse af dato samt tidspunkt for den enkelte
indberetning. Hver enkelt indberetning ledsages af en status, hvor OK indikerer, at indberetningen er
gået igennem succesfuldt, mens fejl indikerer, at der er fejl, der skal behandles før indberetningen er
succesfuld.
Ved klik på Indb åbnes en xml-fil der viser den indberettede data.
Ved klik på Svar åbnes en xml-fil der viser en status på den indberettede data. Ved indberetninger
med fejl-status kan der hentes hjælp til, hvad fejlen omhandler i svaret.

Klik på Vis indberetninger som ikke er OK for kun at de linjer, der har fejl-status.
Klik to gange på kolonneoverskriften Type for at få sorteret på institutionens svendeprøvehold og
se holdenes indberetningsstatus.

EUD vejledning
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5. AUB
Følgende afsnit beskriver, hvordan AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) håndteres i Lectio.
Fanebladet AUB Overblik bruges som en oversigt til at finde de steder, man skal gøre noget ift.
AUB, da man her får et overblik over de AUB-linjer, som Lectio foreslår at oprette, opdatere eller
slette. Dette faneblad tilgås via Stamdata → EUD → AUB Overblik.

Per default ser man kun AUB-linjer for elever med tilknytning til den aktuelle afdeling.
Ønsker man at se linjer for hele skolen, fjerner man fluebenet i boksen Vis kun aktuel afdeling.
I kolonnen Elev ses elevnavn, elev ID og stamklasse. Ved klik på en elev, tilgår man elevens AUBfane på dennes stamdata. Her er der mulighed for at se grundlaget for den pågældendes elevs
refusion mere detaljeret, foretage de forslåede handlinger som Lectio har givet samt lave manuelle
rettelser.
I kolonnen Periode ses de datointervaller, hvor eleven har været tilknyttet et undervisningshold,
som skal yde refusion.
I kolonnen Refusion vises længden for perioden, der kan refunderes. Længden for perioden
angives i halvdag og en halvdag svarer til 0,1. En uge på 5 undervisningsdage svarer til 1,0.
I kolonnen Forslag ses Lectios forslag til handling. Der findes tre typer handling; opret, slet og
opdater.

Opsætning af AUB-posteringer
Under et holds EUD faneblad kan det angives om et hold skal udløse AUB.
Denne side tilgås via Stamdata → Hold → Fremsøg hold → EUD
• Sæt flueben i boksen Hold udløser AUB i øen AUB
• Klik Anvend

EUD vejledning

Herefter vises en liste med forslag til AUB-posteringer per elev. Posteringerne bliver samtidig synlige
på elevernes stamdata under fanebladet AUB.
Kolonnen Elev viser elevnavn, elevID og stamklasse. Hvis man går ind på en af disse elevers AUBfane (højreklik på elevens navn, hvorved der vil fremgå et kontekstkort), så kan man se de
eksisterende AUB-posteringer, der er indberettet tilbage i tiden.
Kolonnen Lærested viser, hvilken virksomhed eleven er tilknyttet.
Kolonnen Periode viser datointervallet for elevens start- og sluttilknytning til holdet.
Kolonnen PeriodeRefusion viser længden for perioden, der kan refunderes. Længden for
perioden angives i halvdag og en halvdag svarer til 0,1. En uge på 5 undervisningsdage svarer til 1,0.
I kolonnen Fravær vises elevens fravær. Ved klik på Opgørelse vises detaljer om fraværet.
Fraværet bliver automatisk udregnet ud fra undervisningsdage i dagskalenderen og
fraværsregistrering på elevens hold. Udregningen foregår ud fra samme princip som i EASY og efter
samarbejde med ATP. Det er muligt manuelt at redigere elevens fravær, hvis ønsket.
I kolonnen Befordring angives det beløb, som eleven er berettiget til.
Kolonnen Status angiver om AUB-posteringen foreslås oprettet, slettet eller opdateret.
AUB-posteringerne kan godkendes direkte fra denne side.
•
•
•

Klik Anvend når posteringerne er behandlet ift. fravær og befordring
Sæt flueben i fluebensboksen ud for de enkelte elever eller klik på det grønne flueben for at
vælge alle
Klik Opret for at godkende alle valgte forslag

NB: Første gang en bruger logger ind for at ville tilføje AUB-poster, skal systemet genkende

kontaktoplysninger på den nye bruger.
Den enkelte AUB-opretter skal derfor godkende og tilføje en post på en elevs AUB-fane manuelt én
gang. Herefter kan den nu AUB-godkendte kontaktperson massetilføje AUB-poster på holdniveau.
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Elevens AUB-post
Under en elevs AUB faneblad ses elevens AUB posteringer.
Tilgås via Stamdata → Elever → Fremsøg elev → AUB.
I øen AUB Refusion fremgår eksisterende AUB-poster og forslag til AUB-posteringer.
I kolonnen Uddannelsesaftale fremgår oplysninger fra uddannelsesaftalen, der henviser til
praktikstedets aftale ID, perioden, CVR nr., SE nr. og lærestedes ID.
I Hold vises de hold som AUB posteringerne udledes fra.
I Periode vises de datointervaller, hvor eleven har været på holdene.
I Reduktion angives der i uger, hvis en elev har været fraværende.
I Fravær kan der indtastes, hvis en elev har været fraværende. Hvis man har 3 timers fravær eller
flere får man 0,5 dags fravær. Hvis man har 6 timer fravær eller mere får man 1 hel dags fravær
I Indberettes ses den data, der vil blive indberettet til AUB
I Befordring angives den befordring virksomheden skal have. Dette udregner skolen selv.
I Handling ses det om posteringen vil blive oprettet, slettet eller om posteringen er oprettet
I Tilføj til AUB skal der sættes flueben hvis den pågældende postering skal sendes videre til AUB
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For at flytte en AUB-post fra Forslag til AUB-posteringer til Eksisterende AUB-poster skal man sætte
flueben i Tilføj til AUB og klikke Anvend.
I øen AUB Historik vises tidligere indberetninger, der er foretaget til AUB. Både oprettelser,
rettelser og sletninger fremgår i historikken.
5.2.1. Fejl i AUB-posteringer
AUB-fanebladet giver et overblik over antal AUB posteringer i Lectio og bruges især til at spotte fejl i
elevernes AUB-poster.
Siden tilgås via Stamdata → EUD → AUB. I øen Hurtigt Overblik ses antallet af AUB
posteringer, der kan oprettes, AUB poster der er oprettet og AUB poster, som er blevet slettet.
Derudover bliver der vist AUB posteringer. per default er der sat flueben i Vis kun række med
fejl. Fjernes dette flueben vil alle posteringer per elev fremgå og ikke kun posteringer som
indeholder fejl. Via kolonnen CPR-nummer kan man tilgå elevernes stamdata for et udvidet overblik
over elevens AUB
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6. EDUP
EDUP er forkortelsen for STILs system, ElevDataUdvekslingsPunkt.
Funktionen giver den tværgående uddannelsesadministration mulighed for at udveksle elevdata
imellem skolerne, på trods af at de benytter forskellige studieadministrative systemer.
For at komme i gang med EDUP skal Lectio godkendes til at kunne kommunikere mellem Lectio og
EDUP. Kontakt derfor lectiosupport for at modtage en anmodning på https://tilslutning.stil.dk
Når tilslutningsaftalen er godkendt, skal skolen aktivere servicen under Skoleopsætningen jf.
Opsæt kommunikation
•

Tilgå Stamdata → EUD → EDUP

På siden vises alle aktuelle EDUP-sager, som er oprettet på skolen, i ét samlet overblik.
Ønsker man at se ikke-aktuelle EDUP-sager kan man fjerne fluebenet ved Vis kun aktuelle
(EDUP-oversigten er ikke afdelingsopdelt). Her er også mulighed for at hente beskeder til alle EDUPsager på én gang. For at hente beskeder klikkes der på Hent EDUP-beskeder.
Der kan sorteres på rækkefølgen af datarækker i oversigten ved at klikke på kolonneoverskrifterne.
Kender man det specifikke sagsnummer for sin elevudveksling, så kan man tilgå EDUP-sagen ved at
søge på sagsnummeret og trykke Gå til sag
Man kan også tilgå sin EDUP-sag ved at trykke på sagsnummeret i venstre side.
Det er også muligt at afslutte EDUP-sager direkte fra EDUP-oversigten ved klik på Afslut ud for den
enkelte sag – se mere under Afslut EDUP-sag

Generelle principper for alle udvekslinger
Skolen er nu klar til at begynde at udveksle elevdata gennem forskellige typer af elevudveksling, der
alle får tildelt et unikt EDUP-sagsnummer.
EDUP-sager oprettes via elevernes stamdata.
• Klik på Stamdata → Elever → Tilgå elevens stamdata → Klik på fanebladet EUD
Diverse

•

Rul ned til øen Elevudveksling

EUD vejledning

Udover at kunne oprette EDUP-sager, viser denne ø også en EDUP-oversigt på individniveau i
modsætning til den generelle EDUP-oversigt. Her er det også muligt at opdatere sine sager via Hent
EDUP-beskeder.

Klik på Opret EDUP → Vælg type alt afhængig af den elevudveksling der ønskes oprettet
•

Flyt elev

•

Opret Skolehjembooking

•

Opret Elevudlån

Fælles for alle EDUP-sager er følgende elementer:
EDUP sagsnr. angiver et sagsnummer for elevflytningen. Sagsnummeret vil først fremgå, når der
etableres kommunikation mellem afgivende og modtagende skole.
Lectio tilstand angiver sagens tilstand, som kan være følgende:
Handling_påkrævet fortæller brugeren, at han/hun skal foretage sig noget, før sagen kan
fortsætte. Det kan eksempelvis være svar på anmodning.
Afventer fortæller brugeren, at det er den anden part i sagen, der skal foretage sig noget, før sagen
kan fortsætte.
Afsluttet fortæller brugeren, at der ikke kan ske mere kommunikation.

Afgivende institution, hvor der angives en eventuel Kontaktperson fra den afgivende

institution. Institutionsnummer og navn vil være udfyldt på forhånd.

Modtagende institution hvor der angives Institutionsnummer, Afdeling samt eventuel
Kontaktperson på den modtagende institution.
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Uddannelsesaftale her kan nummeret fra uddannelsesaftalen indtastes.

Alle EDUP-sager har også øen Kommunikation, der viser oversigten over de beskeder, som
udveksles mellem henholdsvis den afgivende- og modtagende institution.

Kommunikationen starter, idet en skole afsender en anmodning uanset type af elevudveksling.
Nedenstående kommunikationsflow viser et såkaldt solskins-scenarie, altså hvor ingen ændringer
sker til en booking.

•
•
•
•
•
•

Afgivende institution ønsker elevudlån og sender derfor Anmodning om Elevudlån
Modtagende institution tilbyder elevudlån og sender derfor svar med Ja til
anmodning. Først nu får sagen tildelt sit unikke sagsnummer
Afgivende institution accepterer udlånet og sender derfor Accept af plads
Modtagende institution modtager accepten af udlånet ved at sende Svar på accept
Afgivende institution afsender elevdata med Send Elevdata
Modtagende institution indlæser elevdata og får dermed sendt Svar på elevdata

6.1.1. Annullering af EDUP
Annullering af elevudveksling kan foretages af den afgivende institution under Stamdata → EUD
→ EDUP eller fra den enkelte elevs stamdata -> EUD Diverse fanen.
• Klik ind på sagen som du ønsker bliver annulleret
• Klik Annuller udveksling
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Eksempel på annullering: Elevudveksling er sendt afsted, hvorefter skoleperioden var forkert.

Hermed skal elevudvekslingen annulleres. Den afgivende institution afsender derfor en
annulleringsanmodning ved at trykke Annuller udveksling. Der kan først oprettes et nyt
elevudlån, når EDUP-sagen med forkert skoleperiode har Lectio tilstand afsluttet. Dette sker, når
annulleringen er accepteret af den modtagende institution.
6.1.2. Afslut EDUP-sag
Knappen Afslut bruges til at markere EDUP-sager som afsluttet. Hvis en sag har tilstand af Afsluttet,
så vil de ikke længere fremgår af den generelle EDUP-oversigt som en aktuel sag.
I nedenstående eksempel mangler den nederste sag at blive markeret som afsluttet. Funktionen kan
først bruges efter, at der er afsendt elevdata.

Principper for Flyt elev
De fleste oplysninger om eleven, som oprettes ved elevflytning vil være autoudfyldt. De
autoudfyldte informationer Lectio elev, Cpernr., Uddannelse og evt. Elevtype trækkes fra
elevens stamdata.
For elever med EUD Prereform skal der angives en Adgangsvej.
I feltet Flyttedato angives datoen for, hvornår elevflytningen skal finde sted.
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Når alle informationer er angivet og er korrekte, klikkes der på Anvend.
Elevflytningen bliver oprettet, hvis modtagerinstitutionen accepterer flytningen jf. Generelle
principper for alle udvekslinger
Nedestående billede beskriver den videre kommunikation for elevflytning:

Mens elevdata er en påkrævet besked for at elevudveksling, så er det valgfrit, om skolerne ønsker at
sende elevens protokollinjer med knappen Send resultater
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Principper for Skolehjembooking
De autoudfyldte informationer Lectio elev, Cpernr., Uddannelse og evt. Elevtype trækkes fra
elevens stamdata.
For elever med EUD Prereform skal der angives en Adgangsvej.
I feltet Periode angives perioden for, hvornår skolehjembookingen ønskes.

Når alle informationer er angivet og er korrekte, klikkes der på Anvend.
Skolehjembooking bliver oprettet, hvis modtagerinstitutionen accepterer anmodningen.
Nedestående billede beskriver den videre kommunikation for skolehjembooking:

Side 18 af 22

EUD vejledning

Principper for Elevudlån
De autoudfyldte stamoplysninger Lectio elev, Cpernr., Uddannelse og Elevtype trækkes fra
elevens stamdata.
For elever med EUD Prereform skal der angives en Adgangsvej.
Ved Udlånsperiode angives den periode hvor eleven er udlånt til modtagerskolen.
Der kan angives Fag for eleven.
Fag kan tilføjes ved at klikke på det grønne + Tilføj, og fjernes ved det røde kryds, som vises efter en
række er tilføjet.
Hvis fag udfyldes for eleven, skal der angives en periode for faget.
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Når alle informationer er angivet og er korrekte, klikkes der på Anvend.
Når der er klikket på Anvend, vil der forekomme en Slet EDUP-knap, som kan bruges til sletning af
EDUP-sagen.

NB: Sletning af EDUP-sagen kan kun ske, inden der er afsendt anmodning om elevudlån.

Den modtagende institution har accepteret elevudlånet, og nedestående billede beskriver den
videre kommunikation for elevudlånet.
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Manuelle udlån via EDUP
Manuelle EDUP-udlån kan oprettes på den individuelle elevs stamdata. Manuelle udlån kan
benyttes, hvis skolen ønsker at registrere et indgående/udgående udlån uden at skulle gennemgå
kommunikationsflow med en afgivende/modtagende institution.
•
•
•

Klik på Stamdata > Elev og vælg en elev der skal oprettes manuelt udlån for
Klik på fanen EUD Diverse og rul ned til øen Elevudveksling
Klik på Tilføj

Der vil nu forekomme en række, hvor der skal udfyldes nogle informationer for det manuelle udlån.

Informationerne som skal angives er
• Type angiver om det er Indgående/Udgående udlån
• Institution angiver institutionen som eleven skal til/fra
• Periode angiver udlånsperioden
I denne Elevudveksling - Oversigt kan man oprette og holde øje med eventuelle manuelle
elevudvekslinger, samt udvekslinger oprettet via EDUP.
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7. Praktikpladsen.dk
Alle institutioner, der administrerer grundforløb og/eller hovedforløb på
erhvervsuddannelsesområdet skal indberette til praktikpladsen.dk.
Denne indberetning omfatter alle registreringer af fravær på personer tilknyttet
erhvervsuddannelser eller erhvervsgymnasiale uddannelser.
Hvis systemet er tilføjet under skoleopsætning med automatisk kommunikation jf. Automatisk
kommunikation , så vil indberetningen af elevernes fravær helt automatisk blive indberettet til
praktikpladsen.dk, hvorpå praktiksteder dermed har en tilgængelig fraværsoversigt.
Administratoren kan dog også gennemtvinge indberetningen ved brug af knappen Synkroniser

8. EUD-beviser
Hvis en EUD-elev får et af de to beviser ”EUD-skolebevis” eller ”EUD Uddannelsesbevis”, indberettes
disse til eksamensdatabasen. Man kan finde de indberettede beviser under
Stamdata→Eksamensdatabaseindberetning. Her vil de ligge som rækker, hvor man i kolonnen
Type vil kunne se, hvilken bevistype der er indberettet. Læs evt. mere om eksamensdatabasen i
Lectio Indberetningsvejledning.

