Opdateret 16-05-2022

Indholdsfortegnelse
Bestilt og leveret: ................................................................................................... 2
Bestilt og under levering ......................................................................................... 10
Estimeret men ikke bestilt ....................................................................................... 10
Yderligere ønsker - Frontend .................................................................................... 11
Overslag ............................................................................................................. 11
Yderligere ønsker - Backend ..................................................................................... 12
Ønsker der kræver ændring fra EG ............................................................................. 13
Formularer .......................................................................................................... 13

1

Opdateret 16-05-2022

VUCHosting: Ønskelisten
Bestilt og leveret:
●

Sortering på aktivitetslog i backend skal ændres så nyeste står øverst.

●

Løftefag med niveau.

●

Holdnavn skal vises i listen over mulige moduler forneden, når man har valgt fag og niveau.

●

Holdnavn skal vises for fagpakker individuelt.

●

Samle fagpakker efter navn

●

Skemapositioner vises i holdliste.

●

Det skal være muligt i back-end, at rette deltagerbetaling til 0 på et eller flere af de ansøgte
moduler (der sendes blot beløb 0 til Ludus).(Mulighed for tilbagebetaling af AVU
deltagerbetaling som er betalt for meget.)

●

Hold kan fjernes fra kurven i skemavisning.

●

Holdnavn vises i skemavisning.

●

Frontend: Søgefiltre: bedre visning af resultater - Evt. automatisk udfoldning / vis antal på
bjælke

●

Data eksport til bogføring afstemning i økonomiafd. og ved revision

●

Frontend: Sortering af hold i den fremsøgte liste - ønskes alfabetisk.

●

Frontend: Ansøgning: Mulighed for at lave en CTA-knap med fx kontakt til vejledningen, på de
hold der ikke kan tilmeldes online og dermed ikke har "læg i kurv"-knap.
○ Aktiveres via faste tekster:
○ E_CourseInstanceList_EJTILM_CTA_ButtonText
○ E_CourseInstanceList_EJTILM_CTA_ButtonLink

●

Frontend: Ansøgning: Fagbeskrivelser: Mulighed for en "se mindre-knap" når man først har
klikket på Læs mere. Måske endda mulighed for at vælge at se mindre fra start af, da
beskrivelsen fylder meget.
○ Knappen er lavet og som bonus U/B har vi tilføjet en indstilling for hvor meget tekst
man skal se som udgangspunkt. Den findes i indstillingsmodulet:
○ https://www.screencast.com/t/GgzeRWNURPK

●

Backend: Ansøgninger: Man skal kunne klikke på "Tilbage på forsiden", når man har behandlet
en ansøgning.

●

Frontend: Skema: Mulighed for at trykke “læg i kurv” fra skemaet på et hold.
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●

Frontend: Checkout: Mulighed for at man skal indtaste CPR nummer to gange for at undgå tryk
fejl (som ved mailadresse).

●

Frontend: Checkout: Validering af mobilnummer. Vi validerer ikke indhold af feltet men at der
er ens data i mobilnummer og bekræftelsesfeltet.

●

Backend: Ansøgninger: Kursisters kommentarer på tilmeldinger ønskes med på kvitteringsmail.

●

Backend: Ansøgninger: Når man godkender en ansøgning skal der komme et ekstra input-felt
med mulighed for at skrive en bemærkning til tilmeldingen i Ludus, som så skal gemmes på
kursisttilmeldingen i stedet for det, der kommer over i dag. Ud over det bevares den
nuværende hardcodede besked om at tilmeldingen er fra webshoppen. Max antal tegn fra
Ludus Web skal afklares og overholdes i frontend.
○ Der kan maks være i alt 80 tegn i Ludus.
○ Den tekst der altid sendes med rettes via faste tekster, og tælles automatisk med i de
80 tegn: https://www.screencast.com/t/fpqO1wNwNg

●

Backend: Ansøgninger: Mulighed for at søge på e-mail og telefonnummer i back-end i
fritekstfeltet.

●

Backend: Ansøgninger: Man skal kunne søge på "Ingen ejer". (U/B)

●

Frontend: Ansøgning: Link til kurv fra forsiden af webshop når der er lagt fag i kurven. (U/B)

●

Backend: Ansøgninger: Vi vil gerne have en opdelingen i loggen, så det er tydeligt hvad der er
brugeroprettede beskeder, og hvad der er automatiske aktivitetslogs.

●

Frontend: Man kan nu søge på holdnavn i fritekstsøgningen

●

Frontend: HoldID vises i Holdlisten

●

Frontend: Mulighed for at fravælge bjælken “alle fag”

●

Backend: Mulighed for at angive adgangskrav og fagbeskrivelser pr. VUC (og for KVUC og
Aarhus: pr. shop)

●

Samlet eksport af alle aktive hold på shoppen

●

Frontend: Skema: Lege med skema, uden at tilmelde, uden at betale, men blot sætte skema
sammen, vælge fag osv. Et legetøj til kursisterne, så de kan se hvilke muligheder de har. (se
også bilag med forslag fra KVUC)

●

Frontend: Ansøgning: Man kunne ønske sig en markering på “læg i kurv” der indikerer en
skemakonflikt INDEN man lægger et kursus i kurven. (Se også bilag med forslag fra KVUC)
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●

Backend: Ansøgninger: Mulighed for at markere ud for faget om det skal godkendes/afvises,
inden man sender ansøgningen videre til endelig godkendelse/afvisning i anden afdeling: Flere
skal godkende en ansøgning. Bedre understøttelse af, at der sidder flere godkendere/afdelinger
i backend og skal godkende samme ansøgning.

●

Frontend: Holdlisten - der mangler bedre adskillelse i mellem holdene - evt. Med tydelige
linjer. Det burde også overvejes, om man i stedet for *Læs mere* kunne nøjes med bare at
trykke på linjen.

●

Håndtering af FVU/OBU

●

Backend: Tro og love indtastninger skal kunne ses på ansøgningen

●

Sletning af ordrer og optimering af udtræk til regnskab

●

Backend: Ansøgninger: I listen over tilmeldinger på backend ville det være smart at vise hvis
der var ordrer der var fejlet i overførsel.

●

Backend: Udtræk af alle hold, der vises på shoppen. En kommasepareret fil med visning af alle
moduler, der vises i shoppen med oplysninger om hvorvidt det er sat til fagpakke, selvstudie
eller ej tilmeld.

●

Frontend: søgefiltre: Mulighed for at filtrere sig frem til selvstudiehold. Et løsningsforslag lyder
at hvis man samtidig aktiverer MCB-VIS, MCB-EJTILMELD og MCB-SELV så vises kun selvstudie
tilmelding på holdet.

●

Ved godkendelse af ansøgning tilmeldes automatisk til holdets eksamensmoduler

●

Selvstuderende tilmeldes kun til eksamensmoduler

●

Frontend: Checkout: Der ønskes et landefelt.

●

Mulighed for at slette fagkoder i backend

●

Timetalsomregner i backend, så man selv kan bestemme om timer skal vises i 45 min lektioner
eller 60 min. Lektioner.

●

Forbedring af pop-up (den kan skydes til siden, og bliver der)

●

Backend: Udtræk af ansøgninger med anden status end godkendt. Et nyt udtræk “magen til”
det nuværende, blot med lidt andre kriterier.

●

Backend: Visning af skema for de ansøgte hold.

●

Hvis feltet med adgangskrav i backend er tomt, så vises adgangskrav-overskriften ikke i
frontend
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●

Hvis feltet med niveau i backend er tomt vises komma’et mellem fagnavn og niveau ikke i
frontend

●

Frontend: ’< TIL SØGNING’ knap sender til forside, bør omdøbes ’< TIL FORSIDE’ og der skal
tilføjes en ny knap ’< TILBAGE’ som linker tilbage til søgeresultatet.

●

Backend: Indstilling: Mulighed for at indstille per VUC om transaktionsgebyr betales af centret
eller brugeren selv (muligt i gateway U/B).

●

Frontend: Ansøgning: Mulighed for at sende en åben kurv til betaling senere. Hvis skemaet eller
timer pr. uge er ændret i forhold til da kurven blev sendt, skal der informeres om dette når
kurven åbnes igen.

●

Frontend: Ansøgning: Mulighed for at redigere fagbeskrivelsers med farver, skrifttyper og
indsættelse af linkt (evt. Til egen redaktionel hjemmeside)

●

Mulighed for at indsætte simpel html i fagbeskrivelser

●

Eksamenstermin skal vises på holdet i holdlisten.(forudsætter filtrering er lavet)

●

Frontend: Søgefiltre: Man ønsker et filter til søgning på eksamenstemin. Backend skal
præsentere en fuld liste af alle de terminskoder, der samles op fra hold, der har MCB_VIS på
holdet. Når der er nye koder, skal de atomatisk føjes til listen. Terminskoderne skal dog kun
manuelt slettes fra backend. For hver terminskode skal der være mulighed for at omdøbe
terminskoderne fra Ludus, sådan at man eksempelvis kan omdøbe “1706” til “Eksamen i
maj/juni 17” eller lignende. Man skal også kunne angive, hvis man ønsker terminen udeholdt
fra listen i frontend. Filteret i frontend ønskes som dropdown.

●

Frontend: Ansøgning: Ansøgerne skal allerede fra start blive spurgt, om de går på en gymnasial
uddannelse (altså om de skal læse fag på VUC’et samtidigt med at de er i gang med hf2, STX,
HHX eller HTX). Det er lige så vigtigt, at de tilkendegiver om de får støtte fra kommunen, dvs.
om de skal være på uddannelsesydelse eller hvad sådan nogle støtteformer nu kan hedde, mens
de skal studere her.
= Mulighed for flere tilkendegivelser på “tro og love” steppet i checkout.

●

Frontend: Ansøgning - Udvidelse til tro og love: Angiv om du tidligere har fulgt undervisningen i
faget på samme niveau. Jeg har ikke tidligere fulgt undervisningen i faget på samme niveau,
Jeg har fulgt undervisningen i faget på samme niveau én gang tidligere, Jeg har fulgt
undervisningen i faget på samme niveau mere end én gang tidligere
= Mulighed for flere tilkendegivelser på “tro og love” steppet i checkout.

●

Frontend: Chechout: Det er ikke nødvendigt at uploade dokumenter til hvert enkelt fag man
tilmelder sig. Vi behøver kun en enkelt "knap" til at uploade samlet dokument for hele
ansøgningen. Hvis kursisten har ansøgt om 5 fag, men kun tilknyttet dokumentation til ét hold,
så kommer dokumentation ikke med i ludus, hvis ikke kursisten tilmeldes lige præcis det hold
hvortil dokumentationen er tilknyttet.

●

Mulighed for at bytte det ansøgte HoldID i backend
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●

Frontend: Søgefiltre: Vi skal kunne redigere i valgmulighederne i selve filtrene; det er et
problem, at man kan vælge måneder, hvor der slet ikke er holdstart.
Funktionen som ønskes udviklet for at understøtte ovenstående er en funktion, hvor man i
Masterpiece helt frit kan angive periodefiltre samt perioder.

●

Mulighed for at omdøbe afdelinger i Masterpiece

●

Mulighed for at angive 50 minutters lektioner som input i Masterpiece (omregningsfunktionen)

●

Det ønskes at man kan angive forskellige tekster ved hold, der har MCB_EJTILM på. Skolerne
har i mange tilfælde hold på shoppen, som de vil vise men ikke sælge (eksempel= AVU på
shop.vucaarhus.dk), men samtidig kan de have hold, som har været til salg, men blot er fyldte
nu. Man vil gerne kunne differentiere teksten, sådan at det giver mening for ansøgeren. Det
kunne måske være ved introducering af et ekstra flag a la MCB_FYLDT. Som så udløser en
anden tekst end MCB_EJTILM. I tilgift hertil ønskes det, at man kan have forskellige tekster pr.
Fagtype.

●

Frontend: Ansøgning: Mulighed for at differentiere fagbeskrivelser og adgangskrav for
henholdsvis ordinær og fjernundervisning. Det ønskes at der i Backend for hver fagbeskrivelse
tilføjes 2 ekstra felter for hvert fag. “Fagbeskrivelse - fjern/flex” og “adgangskrav fjern/flex”. Hvis der tilføjes tekst i disse felter, skal teksten herfra overskrive den eksisterende
fagbeskrivelse og adgangskrav for de fag, der kommer fra undervisningsmoduler med afvikling
“Fjern”, imens den almindelige beskrivelse vises på hold med afvikling “dag” eller “aften”.
Hvis felterne er tomme vises den almindelige beskrivelse på hold med afvikling “dag”, “aften”
og “fjern”.

●

Frontend: Ansøgning: Mulighed for separat fagbeskrivelse for fagpakker (i stedet for summen af
de indeholdte fag). Man ønsker at kunne angive en samlet beskrivelse for eksempelvis
pædagog-pakken. Hvis systemet efterfølgende møder en fagpakke med identiske fagkoder og
holdnavn skal det automatisk knytte det sammen med den samme fagbeskrivelse. Det ønskes at
de eksisterende beskrivelser (summeret for alle fagene som nu) står der som default, så man
ikke ender med tomme beskrivelser i frontend.

●

VUC’et skal selv kunne oprette, slette og administrere rettigheder for sine brugere i
Masterpiece. Samt udtrække hvilke brugere, der er oprettet og deres rettigheder til en CSV-fil.

●

Vi ønsker følgende oplysninger tilføjet i udtrækket ”Eksport af ansøgninger”: Ordre nr., Beløb,
Capture dato (tomt hvis afvist og ubehandlede ansøgninger), Warning (status hvis overførslen
til LUDUS ikke lykkedes ligesom i listen over godkendte betalinger

●

Mulighed for at datostyre skemavisning (sådan at man kan vise udbuddet selvom der endnu ikke
er det endelige skema på holdene.

●

Mulighed for at søgeresultater kun viser de relevante resultater, hvis der er anvendt filtre.

●

Mulighed for at se log for både godkendte og afviste hold på loggen i ansøgningen

●

Mulighed for at få selvstuderende på undervisningsmoduler
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●

Frontend: Søgefiltre: Filter som filtrerer så vi kun viser hold med onlinetilmelding muligt

●

Få vist ordrenummer i kvitteringsmail og i oversigt

●

Advarsel hvis der ikke er en eksamen på en selvstudie-tilmelding

●

Mulighed for at sætte et link ved prisen på fagpakker med valgfri tekst/link

●

Samlet SU-timetal skal vises på ansøgningen ved siden af “se samlet skema”, og så skal
timetallet pr. hold også vises på ansøgningen

●

Mulighed for link i note-teksten (OBS)

●

Ordrenummeret sendes med i bemærkningen til Ludus

●

Mulighed for at deaktivere skemavisning på fjernafviklede hold

●

Frontend: Søgefiltre: Under periodefilter (det eksisterende) ønskes hele kalenderår.

●

SEO - Store forbedringer på SEO og Tracking. Se bilag for mere information

●

FVU Start, Digital og Engelsk skal vises korrekt i shoppen

●

Det skal være muligt at “skille” en fagpakke ad, og udbytte eller slette enkelte fag på
ansøgningen.

●

Det skal være muligt at sætte en mærkat på et hold i holdlisten

●

Det skal være muligt at sortere på kolonner under formularbesvarelser

●

Det skal være muligt at slette formularbesvarelser

●

Når man laver skabeloner til fremsøgning for ens egen bruger under ansøgninger i Masterpiece,
ønskes det at man systemet vil dato ”Fra og til” altid indgå i filtret, og det er således de
"gamle" datoer der vil blive brugt hvis filtret bruges - Så reelt skal der laves et ny filter hver
dag for at få de nyeste ansøgninger med. Det ønskes at datoerne på genvejene fungerer
ligesom datoerne, hvis man ikke har brugt en genvej (dags dato minus en måned i fra-dato og
dags dato i til dato)

●

Formularer - det skal være muligt at rettighedsstyre adgangen pr. Formular (GDPR)

●

Backend: Det skal være muligt at slette ikke længere anvendte afdelinger under ansøgninger

●

I nogle tilfælde vises kvitteringssiden efter endt check out ikke (dette skyldes QP). Det ændres
så kvitteringssiden vises også selvom QP ikke har svaret endnu.

●

Backend: I tro og love erklæringen skal der vises en lille tickbox ud for jeg erklærer at
ovenstående oplysninger er korrekte. Teksten skal også med i PDF.
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●

Formular-besvarelser - dato-filter skal være dags dato minus en måned

●

Advarsel på ansøgningen hvis kursisten er under 18.

●

Det ønskes at svar i bestemte spørgsmål (eks. Går på gymnasium på fuld tid) udløser en
advarselsfarve eller pop up på ansøgningen. I kombination med dette ønskes muligheden for at
man kan oprette et spørgsmål på tro- og love erklæringen, som KUN optræder hvis der er AVUhold i kurven. Her skal kursisten afgive på tro og love en af flere muligheder (er fyldt 25 år plus
undtagelserne). Hvis kursisten har markeret er fyldt 25, skal Masterpiece foretage en validering
imod CPR - hvis alder ikke er 25 eller over advares der tydeligt på ansøgningen. Hvis kursisten i
stedet har markeret for en af undtagelserne, skal det være nemt tilgængelig information på
ansøgningen. (leveret til test)

●

Tro og love tilpasses FVU

●

Backend: Mulighed for at frigive betaling ved afvisning på den enkelte ansøgning. Skal kunne
gøres både i det øjeblik man afviser - og senere. Hvis man har afvist en ansøgning uden at
frigive betalingen, skal man kunne finde ansøgningen frem og frigive betalingen der.

●

Frontend: Ansøgning: En kursist skal ikke kunne tilmelde sig samme fagkode 2 gange i samme
køb.

●

Mulighed for at indsætte et link på sidste trin i checkout (kvitteringen)

●

Mulighed for at skille fagpakker af i backend af låst kurv

●

Backend: Flere statusser. Mulighed for selv at oprette og navngive statusser. Leveres sammen
med opgradering af performance på ansøgnings-listen.

●

Mulighed for at kommunikere skriftligt med kursisten fra selve ansøgningen. Kommunikation
foregår krypteret og kan ses i loggen. Samtidig laves nem mulighed for at indhente manglende
dokumentation, som overføres direkte til Ludus.
Frontend: Der bør være ét filter for afvikling med drop down/radioknap i stedet for et filter pr.
Afviklingsform
Løsningsforslag: Vi tilføjer et nyt filter der fungerer som dropdown, men bibeholder nuværende
filtre. Filtrene kan ikke kombineres.

●

●

Visning af seneste frist for tilmelding: I første omgang vises dato for udløb af løbende optag,
ikke andre. Kan fx. vises nederst i TIL/FRA kolonnen

●

Omdøbning af uddannelsestype, som eksamensterminer, dog uden mulighed for at skjule på
shoppen

●

Sortering af fagtyper i fag-filteret: Vi gør det muligt via indstillings-modulet.

●

Gør det muligt at søge i holdId (fritekstsøgning).
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●

Frontend: søgefiltre: Bedre illustration af at man ikke behøver udfylde dem evt, ved at filtrene
ikke er synlige, når man kalder shoppen, men kan klikkes frem ved behov i stedet.
Løsningsforslag: Filtre skjules bag en knap. Der laves design inden implementering. Der laves
indstilling som gør det muligt for det enkelte VUC at vælge at vise filtrene på desktop, uden
skjul bag knap.

●

Avanceret søgning – når denne er foldet sammen skal de udfyldte filtre (bread crumbs) stadig
vises

●

Grafisk/funktionsmæssig opdatering af filtrene.

●

Opdatering af felttyper i checkout

●

Der ønskes et udtræk af alle aktive fagbeskrivelser, så man kan tjekke op på dem uden at
skulle åbne det ene fag efter det andet.

●

Forøgelse af sync-frekvens (kræver optimering af selve syncen)

●

Overskrivning af pris fra Ludus ved FED-forløb (fagpakker)

●

Mulighed for at angive su-timer manuelt (FED)

●

Mulighed for at ændre priserne manuelt i shoppen i forbindelse med FED

●

Formularer: Indbyrdes afhængige felter (mor/datter felter)

●

Mulighed for at få vist SU-timetallet med 2 decimaler, 1 decimal vises hvis 2. decimal = 0

●

Visning af pris i låst kurv - herunder også totalen
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Bestilt og under levering

●

Ensretning af mails

●

Gruppering på Mailskabeloner

●

Mulighed for at tilknytte en afdeling til en mailskabelon, så man kan sortere på det I listen.
Skal også slå igennem til brugerens rullegardin på ansøgningen, når de vælger skabelon.

●

Estimeret men ikke bestilt
1. Kopiering af cpr-nummer (genvej på ansøgningen) 4.200 kr.
2. Manuel start af sync med log 9.450 kr.
3. SU-illustration - timer på tværs af perioder 15.750 kr.
4. “Bliv ejer” - ændres til “bliv ejer og åbn ansøgning” Pris. 5.250 kr.
5. Mulighed for at vedhæfte filer til kommunikation fra ansøgningen. Ca. 16.000 kr.
6. LK: Automatiske påmindelser til låst kurv ca. 20.000 kr.
7. Speciel formatering af pris (fjerne komma og decimaler på pris. Samt ændre dkk før pris til kr.
Efter pris) pris: 8.400 kr.
8. Gruppering på artikler pris: 6.600 kr.
9. LK: mulighed for at indsætte mere end én mailadresse på låst kurv pris: 3.850 kr.
10. LK: Kopiering af udløbet låst kurv pris: 7.700 kr.
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Yderligere ønsker - Frontend
Overslag
• = 1-5 Timer
•• = 6-15 Timer
••• = 16-30 Timer
•••• = 31-60 Timer

11. Vi ønsker, at man i frontend ved valgt fagpakke kan se skema-lektioner + start og slutdato for
hvert fag.Her vil det give rigtig god mening at når kursisten klikker på Se skema, at der her
bliver vist samme opdeling med farver pr, fag og visning af antal lektioner. Ligesom hvis man
havde lagt de samme fag i kurven enkeltvis. Det kan godt have en vis betydning for nogle
kursisters valg af en fagpakke at de kan se at Engelsk har 4 lekt. om ugen og Biologi er på 8
lekt. Osv. Det kan også være at nogle fag i en fagpakker starter senere og derfor vil start og
slutdato på skemavisningen. ••• +kræver afklaring af om vi får data til det
12. Søg knap erstattes af kontinuerligt hentet søgeresultat ••
13. Sticky header pr. afdeling •
14. Ændring af “Læs mere” funktionen til at være fagets navn i stedet for “Læs mere” + “Læs
mere” under modalvinduet er forvirrende, da det præsenterer sig som en knap. Bør fjernes.
15. Specialtekster vedr. start/slut dato vises hele vejen igennem flowet inkl. mails ••
16. Rækkefølgen i afdelingerne følges ikke den der er angivet i MP når det gælder filtret •
17. Nyt filter som kombinerer uddannelsestype- og fagfiltrene (udvikling kræver arbejdsgruppe)
18. Mulighed for ekstra tro & love tekst a la AVU/FVU til dynamiske spørgsmål
19. Tro og love - en valgfri (indstilling) step i checkout som kun handler om behandling af
persondata – hvor kursisten kvitterer for at have læst informationen men ikke for at
”acceptere behandling”.
20. Visning af noter og mærkater når via fanen Fagindgang og i selve kurven.
21. Nyt filter - E-learning på teams. Kræver ny holdtype i Ludus, da der ikke findes markering til
dette i Ludus.
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Yderligere ønsker - Backend
22. lb.optag og dato herfor samt eksamenstermin kommer med i csv-eksport over aktive hold. ••
23. Alt skal medtages i eksport over aktive hold
24. Kommunikation efter godkendt/afvist ansøgning.
25. Mulighed for at bruge masse-påmindelser på ansøgninger som afventer svar fra ansøgeren
26. Kvittering til vejleder (opretter) af låste kurve
27. Mulighed for at besvare kursistens mail direkte fra ansøgningen (ikke lave ny mail og citere)
28. Mulighed for at flette skema ind i mail til kursist fra ansøgning
29. Man bruger tit “anden dokumentation” til den samme type dokument. Så det skal være muligt
at have det som navngivet og fast element.
30. Visning af skema(konflikter ved låst kurv oprettelse
31. Mulighed for at forudfylde en låst kurv – og eftersende den (ikke via kopier link)
32. Visningslisten af hold, der kan tilføjes den låste kurv: Datofeltet for løbende optag - tom hvis
ingen dato er sat, ellers visning af dato (og hvis muligt rød dato hvis datoen er d.d. eller
ældre). Alternativt: skal der slet ikke vises de hold, hvis dato for løbende optag er passeret.
33. Ekstra godkendelse på låst kurv, så den lander som ansøgning i stedet for at overføre direkte.
Som noget man kan vælge at benytte.
34. Send brev til e-boks fra ansøgningsmodulet (fx velkomstbreve). Ludus-funktionen “skabeloner”
skal kunne findes i backenden.
35. Bedre muligheder for indhold i afvist-mailen så der kan gives lidt mere dybdegående
information i denne.
36. Mails fra kommunikationsdelen på ansøgninger sendes som kopi til mailadresse angivet af hver
institution I backend (ligesom kvitteringsmail mm)
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Ønsker der kræver ændring fra EG
37. I overførslen af tilmelding og indbetalingsposteringen til LUDUS, ønskes at den bemærkning,
som gemmes på holdtilmeldingsbemærkningen, også bliver gemt som en
indbetalingsbemærkning. (Kræver ændring fra EG)
38. Mulighed for at sende bemærkning ind i kursistens journal (kræver ændring fra EG)
39. Løbende optag-markering samt udløbsdato medtages i eksport over hold i masterpiece (Kræver
ændring fra EG)
40. Mulighed for at medtage markeringen af udløser su på modulet, så disse timer er dem der
tæller med i tallet på shoppen (ændring af EG’s webservice).
41. Kunne der tilføjes en et fold ud tekstfelt (Step 3) til kursister med hjemmeboende børn under 7
år, og kunne denne info sendes til Ludus direkte så dette ikke skal gøres manuelt – Dvs. en
advisering fra en vejleder og til en SU-medarbejder, som herefter registrerer barnet. (kræver
ændring fra EG). Det skal være en løsning hvor CPR nummer på barnet kan indtastes, og hvor
der kan uploades dokumentation på barnet.
42. Det ønskes at man kan slå kursisten op for at se om vedkommende eksisterer i databasen (så
sparer man opslag i Ludus. Hvis kursisten eksisterer skal der leveres kursistnummer).
43. Det ønskes at man kan få funktion omkring holdstørrelse og antal tilmeldte ud i shopfunktionerne, så man ikke overbooker hold.
44. Der ønskes en understøttelse af SSO/EP-tilmeldinger (kræver arbejdsgruppe)
45. Kursisters registrering af samtykke til videregivelse skal være en variabel i api (kræver ændring
fra EG)

Formularer
46. Formularer: Mulighed for at slette fremsøgte besvarelse i tilgift til alle og valgte 9.450
47. Formularer: Sløring af personfølsomme felter valgt til at optræde i emnefeltet 3.150 kr.
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