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Indstilling af Masterpiece 

Vidste du, at du i webshoppens CMS-modul har mange 

indstillingsmuligheder? Det betyder at du som webshop-ansvarlig 

kan tilpasse shoppen til netop dit VUC.  

 

Rediger skoler 
Webshoppen henter afdelingsnavne fra Ludus, og her kan du omdøbe dem, og selv bestemme 

hvilken rækkefølge, de skal vises i for ansøgerne. Du kan også slette afdelinger som ikke 

længere er i brug, eller som er kommet med ved en fejl.  
 

Læs mere 
Du kan indstille hvor meget tekst, der skal vises under et fag, før systemet viser en ”vis mere” 

knap. Dette er så du selv kan styre hvor meget plads beskrivelsen skal tage på en side. Test 

det evt. også på mobilvisning, og se hvad der fungerer for jer. 
 

Selvstuderende 

Selvstuderende tilmeldes kun til eksamensmoduler. Men mange skoler vil også gerne sætte 

dem på undervisningsmoduler, da kursisterne på den måde overføres til LMS-systemer. Hvis 

du sætter flueben i denne indstilling, vil det slå igennem med det samme, når I godkender 

selvstuderende. 
 

Skema-Visning 

Her kan du deaktivere skemavisningen for en, flere eller alle uddannelsestyper. Dette kan 

eksempelvis være anvendeligt, hvis man stadig ikke er klar med et færdigt skema, men alligevel 

gerne vil have holdene lagt i shoppen. Dertil er det muligt helt at deaktivere skemavisning for 

flexhold (hold som har afvikling fjern på UV- modulet). Dette kan være relevant, hvis man på 

flere flex-hold har en samlet mødegang, som så vil ligge som en skemakonflikt i 

tilmeldingsflowet.  
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Lektionsvarighed på shoppen 
Hvis dine SU-timer i shoppens frontend ikke er rigtige, kan det være fordi indstillingen ikke er 

sat rigtigt her. Hvis dine timer står som 60 eller 50 timers varighed i Ludus, men du gerne vil 

vise 45 minutter lektioner på shoppen, så kan du indstille det her. Øverst sætter du den 

varighed, du vil vise i shoppen – nederst kan du for hvert uddannelsestype sætte, hvad I bruger 

i Ludus. 

Holdoversigt 
Her kan du vælge om holdene i listen skal sorteres efter navn eller startdato. 
 

Konfigurerbar Tro og Love 
Her kan du tilføje spørgsmål til standard tro- og loveerklæringen i shoppen, og vælge om det 

skal være obligatorisk for ansøgeren at svare på det. 
 

GDPR – sletning af ansøgninger 
Her skal du indstille hvor længe en ansøgning skal gemmes i Masterpiece. Jo længere de ligger 

gemt her, jo mere data, skal du hive frem, når du trykker på listen af ansøgninger, og jo længere 

tid tager det. Så overvej om I behøver at have ansøgningerne liggende længe efter afgørelse 

om optag er truffet. Samtidig skal du huske at tjekke om I har hjemmel til at beholde data her i 

en meget lang periode.  

 


