27. november 2012

Nyhedsbrev – Det administrative fællesskab – LUDUS
Vores store projekt omkring LUDUS er nu nået så langt, at vi gerne vil give jer en status.
Arbejdet i forhold til CSC går fint og i bedste forståelse. Internt får vi til stadighed nye
kolleger til at indgå i arbejdsgrupperne, hvad vi er meget glade for.
Integrationstesten er nu gennemført, og den forløb uden problemer. Vi ser derfor med
fortrøstning frem til overtagelsesprøverne her i december.
Hvornår sker hvad – hvor er vi i tidsplanen.
November 2012
Der er oprettet et testsystem til at gennemføre en række formelle prøver af systemet. Disse
er en del af en formel godkendelse af LUDUS som løsning.
Installationen af det centrale produktionsmiljø er påbegyndt.
December 2012
I december gennemføres en række overtagelsesprøver. Formålet med overtagelsesprøverne
er at gennemgå, om systemet kan leve op til helt basale krav. Overtagelsesprøven afsluttes
med en formel godkendelse af systemet.
Installationen af det centrale produktionsmiljø færdiggøres.
Januar 2013
VUC’er laver lokale installationer af klienter til at koble på serverne. Det testes, at
systemerne virker som de skal. Samtidig laver vi en implementeringsplan, så alle VUC’er
ved, hvornår de skal skifte til den nye løsning.
Februar 2013
Konvertering til nyt system sker efter implementeringsplanen. Ca. en uge inden den
endelige konvertering skal skolerne aflevere en database-kopi til CSC. De testes, så vi
undgår fejl på selve flyttedagen. Der kan flyttes et sted mellem 2 og 4 skoler pr.
arbejdsdag, og man skal regne med en halv dag helt uden system!
Forslaget er at flytte så mange VUC’er som muligt i skolernes respektive vinterferie. Det
skulle forstyrre driften mindst!
Marts 2013
Alle VUC’er skal nu være konverteret!

Og hvad sker der så med LUDUS i 2013?
Bagved hele systemet ligger et stort arbejde med at omlægge LUDUS til en ny platform og
i en ny database, der skal sikre bedre og hurtigere eksekvering af opgaver.
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Skærmbillederne vil ikke se anderledes ud, men der vil blive gennemført en række tiltag,
der gerne skal sikre os fordele ressource- og kvalitetsmæssigt. Selv om tidsrammen stadig
ikke er helt fastlagt, ved vi, at følgende tre områder vil blive udviklet/revideret i 2013:
1) LUDUS-web/Web-dagbogen – til glæde for vejledere og kursister
2) Flex/Fjernundervisning – til at lette det administrative arbejde omkring det støt voksende
område
3) SU – til glæde for såvel administrative medarbejdere som kursister.

Hvis CSC ikke er helt færdig med LUDUS-web til den release, I får 6. marts 2013,
kommer den i maj-releasen.
Flex-systemet er lovet klar til august 2013.
SU-revisionen forløber sideordnet med de andre, og vi ved på nuværende tidspunkt, at der
er møde mellem CSC og SU-styrelsen her i december, hvor parterne gerne skulle få
afklaret en række problemer, så systemet kan bringes til at fungere hensigtsmæssigt.

Med venlig hilsen
Projektledelsen for LUDUS
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