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KONTRAKTFORHOLD MED EG
Efter at DXC har frasolgt Ludus Suite og de medarbejdere, som beskæftiger sig med at udvikle og supportere denne,
til firmaet EG A/S, er der behov for nye databehandleraftaler. EG og forretningsudvalget har netop drøftet
nødvendigheden for nye kontrakter – både på levering af ydelser og de tilhørende databehandlerkontrakter.
VUCHosting anvender i support-øjemed EG som underdatabehandler. Dette betyder at I som dataansvarlig vil
modtage en opdateret version af databehandleraftalen mellem VUCHosting og jer, hvor oplysningerne om
underdatabehandler er opdateret. Dette sker ligeså snart en ny aftale med EG er forhandlet på plads.
Dertil har I som dataansvarlig også i flere sammenhænge et direkte flow af data mellem jeres database og EG. Dette
sker i forbindelse med flere af jeres indberetninger til STIL, som foregår via webservices i Ludus Web. I den forbindelse
skal den enkelte skole selv have en databehandleraftale med EG.
EG vil efter aftale med forretningsudvalget begynde at udsende nye kontrakter og databehandleraftaler til de enkelte
skoler i den første uge af marts. VUCHosting vil i samarbejde med EG foreslå en standardkontrakt, hvor de forskellige
direkte dataflows som går via EG er kortlagt, så den enkelte skole kan anvende denne, hvis det ønskes.
Hvis man har spørgsmål til det ovenstående, så er kontaktperson hos EG divisionsdirektør, Johnny Iversen, som kan
kontaktes på joika@eg.dk.

ONLINE ARRANGEMENT OBU
VUCHosting er klar med første online arrangement i år. Dette bliver for
administrative medarbejdere, som arbejder med OBU i Ludus Suite. Vi har
tilrettelagt arrangementet som et forløb med 2 mødegange bestående af
input og kursus. For de deltagere som måtte ønske det, vil vi jævnligt indkalde
gruppen til online ERFA. Læs mere om arrangementet og tilmelding HER.
Hvis afviklingen fungerer som forventet vil vi udbyde samme forløb på FVUområdet som det næste.

IT REVISION

VUCHostings ISAE 3402 erklæring er klar og er netop i dag underskrevet af KVUC’s rektor. I løbet af denne uge vil
erklæringen ligge klar på hjemmesiden, og blive sendt ud til ludus.ledelse. Hvis man ønsker at få tilsendt erklæringer
fra underleverandører, kan man anmode om dette ved at sende en mail til info@vuchosting.dk.

WAS (WEBTILGÆNGELIGHED)

Som kommunikeret ud i slutningen
af 2020 har VUCHosting bestilt en
tilretning af hele den fælles
webshops frontend i forbindelse
med myndighedskravet fra
Digitaliseringsstyrelsen vedrørende
webtilgængelighed på offentlige
hjemmesider.
MCB og VUCHosting leder projektet i fællesskab, og release af tilpasningerne vil ske løbende og i logiske grupperinger,
således at den webtilgængelighedserklæring, som er tilknyttet jeres shop-domæne løbende kan tilpasses nemt. I
slutningen af indeværende måned releases således alle tilpasninger vedrørende Tekstalternativer. I 2 omgange i løbet
af marts følger Tilpasning og Adskillelse. Der er yderligere 5 grupper af tilpasninger som vi fortsætter med i løbet af
foråret.

EKSAMEN SOMMERTERMIN 2021
Som de fleste nok er bekendt med, så har ministeriet endeligt meldt ud hvor mange eksaminer, vores forskellige
grupper af kursister, skal tage til sommer. VUCHosting er d. 8/2 blevet kontaktet af STIL i forbindelse med varsling
af hvordan oplysningen om hvilke hold, der skal op til hvilke eksaminer vil blive leveret.
Vi har derfor igangsat en 3 parts dialog med STIL og EG i forhold til hvordan Ludus bedst kan understøtte
sommerterminens udfordringer. Som det ser ud nu forventer STIL at levere oplysningerne i prøvefagsudtrækket
allerede i starten af marts, så det er en meget kort frist vi arbejder med. De vil i løbet af denne uge levere et
testudtræk til EG, sådan at vi kan vurdere hvordan oplysningen kan udstilles i systemet og om der evt. kan blive
tilknyttet hjælpefunktioner i systemet. Når vi ved præcis hvordan I skal forholde jer systemteknisk, melder vi det
ud og finder den bedst muligt måde at vejlede og guide jer i forhold til arbejdet i systemet.

SAMARBEJDE MED STIL

VUCHosting har som målsætning i 2021 at styrke vores tilstedeværelse i samarbejdet mellem STIL og EG. Dette for
at kvalificere udvikling af myndighedskrav og optimere muligheden for at påvirke tekniske beslutninger til
skolernes fordel.
Som et led i denne proces arbejder vi sammen med STIL i forbindelse med kvalitetssikring af Eksamensdatabasen
kapacitet til sommerterminen, sådan at skolerne ikke har uforholdsmæssigt lange ventetider på svar fra EXDB ved
indsendelser. I den forbindelse har STIL bedt os om at hjælpe med at levere forventede tal på mængden af
suppleringsbeviser, som er den bevistype, som de ikke i forvejen kender det forventede omfang på. I den
forbindelse vil vi snart kontakte jeres superbrugere direkte med henblik på afvikling af kørsel i Ludus Web, som
kan sige noget om antal supplerings-kursister.

Rigtig god vinterferie derude
Med venlig hilsen
Christel, Mia og Sisse

