
Eksport fra Untis til EASY-C



Eksport fra Untis til EASY-C

Klargøring af data i Untis1

Forberedelse af Untis data inden eksport til EASY-C 41.1

Eksport fra Untis til EASY-C2

Eksporten fra Untis til EASY-C 192.1



Frey Software ApS, 88 808 707Eksport fra Untis til EASY-C - 3

Klargøring af data i Untis
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Forberedelse af Untis data inden eksport til EASY-C

For at gennemføre en vellykket eksport af data til EASY-C, skal data i Untis forberedes, så de 

ikke afvises i verifikationsprocessen.

Betegnelser

Grundlæggende skal der være 100% overensstemmelse mellem kolonnen: Betegnelse 

(primærnøglen) i stamdata i Untis og primærnøglen i EASY-C.

Dette gælder for både lærere, klasser (hold), fag og lokaler. I det omfang der findes elever i 

Untis, gælder det  også for dem.

Alias

I stamdata i Untis for klasser (hold), lærere og fag er det muligt at skrive i kolonnen: Alias.

Hvis betegnelserne (primærnøglerne) i EASY-C afviger fra dem, du ønsker at bruge til daglig i 

Untis for klasser (hold), lærere og fag, kan EASY-C betegnelserne i stedet  indtastes i 

kolonnen: Alias.

Når du eksporterer fra Untis til EASY-C, vil følgende være gældende:

• Kolonnen: Betegnelse bruges, hvis Alias-feltet er tomt.

• Kolonnen: Alias bruges, hvis Alias-feltet er udfyldt.
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Kolonnen: Alias

Hvis du ikke kan se kolonnen: Alias, kan du hente den i detalje-vinduet. Det gælder for 

stamdata til henholdsvis klasser (hold), lærere og fag.
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Fag

I eksemplet ovenover står de lokale fagbetegnelser i kolonnen: Betegnelse og fagnumret fra  

EASY-C er indtastet i kolonnen: Alias.

Fagnumret kan være angivet med et niveau (et bogstav eller et tal). Hvis det er tilfældet, skal du 

efter fagnumret indtaste en bindestreg og derefter skrive niveauet.

Se ovenstående eksempel.

Har faget intet niveau, nøjes du med at indtaste fagnumret.
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Statistikkoder på fag (ignorer et fag)

Lille "i":   Er der sat et "i" ud for et fag, bliver skemabrikken ikke eksporteret til EASY-C.
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Statistikkoder på fag (skemaroller i EASY-C)

En statistikkode i Untis modsvarer en skemarolle i EASY-C. Se skemarollevinduet fra EASY-C i 

det næste skærmdump.

Hvis alle skemabrikker skal oprettes i EASY-C med samme skemarolle, kan du se bort fra 

dette afsnit. 

Alle skemabrikker oprettes som standard med skemarollen 'U'. 

Du har mulighed for at sætte statistikkoder på et fag i Untis i kolonnen: "Statistik". 

Obs. Hvis din version af Untis er ældre end 2012 (dvs. 2011 eller tidligere), kan du KUN skrive 

ét bogstav i kolonnen: "Statistik". Kontakt i dette tilfælde Affect IT, hvis du  har behov for at skrive 

mere end ét bogstav i statistikkolonnen. 

Stort "U" i Untis:   Bliver i EASY-A tolket som undervisning.

Blankt felt i Untis: Står der ikke noget i statistikkolonnen, vil faget automatisk blive overført til 

EASY-C som undervisning.
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Du har mulighed for at få overført andre statistikkoder fra Untis. Men det forudsætter, at 

skemarollen i vindue A368 i EASY-C er oprettet.

I eksemplet ovenover er der indtastet henholdsvis et "A" og et "Ø" i kolonnen til statistikkoder. 

Overførslen til EASY-C kommer KUN til at virke, hvis de tilsvarende bogstaver er oprettet i 

vindue A368 Skemaroller i EASY-C. 

Når en lærer har en undervisning i et fag, hvor der er tilknyttet en statistikkode, vil læreren 

automatisk få tildelt denne kode.

Skærmdump fra EASY-A vindue A368 Skemaroller

Har du spørgsmål til betydningen af en skemarolle, skal du kontakte den person, der arbejder 

med EASY-C.

Lærere

Udover den korrekte lærerbetegnelse i kolonnen: Betegnelse eller Alias, SKAL lærerens 

lønnummer også være indtastet i Untis, da det er en del af primærnøglen i EASY-C.
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Statistikkoder på lærere

Lille "i": Er der sat et "i" ud for en lærer i kolonnen Statistik i Stamdata --> Lærere, bliver 

læreren ignoreret, når eksportfilen fra Untis importeres i EASY-C.

I ovenstående eksempel vil lærer Hans Hansen ikke blive overført til EASY-C, selvom Hans 

Hansen er tilknyttet en undervisning i Untis.

Skemabrikker uden lærere

Skemabrikker/undervisning i Untis uden minimum en lærer, overføres ikke til eksportfilen 

Aktuel undervisning, som du danner i menuen Filer --> Import/Eksport --> Eksport aktuel underv.

Når skemabrikken/undervisningen ikke er med i filen Aktuel undervisning, er det ikke muligt, at 

eksportere den videre til EASY-C.

For at få skemabrikken/undervisningen uden lærer med over i filen Aktuel undervisning - og 

dermed EASY-C, er du nødt til at gøre følgende i Untis:

1. Opret en fiktiv lærer, der fx hedder Fiktiv.

2. I kolonnen "Statistik" skriver du et lille "i" (for ignorér) ud for lærer Fiktiv.

3. Sæt lærer Fiktiv på skemabrikken, hvor der ikke skal være tilknyttet en "rigtig" lærer.

Ved at gøre ovenstående kommer skemabrikken med i filen Aktuel undervisning, hvilket gør, at 
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skemabrikken kan eksporteres videre til EASY-C. Og lærer Fiktiv eksporteres ikke til EASY-C 

pga. "i" i kolonnen Statistik ud for lærer Fiktiv.

Lokaler

For lokalers vedkommende skal betegnelsen i Untis svare til betegnelsen i  EASY-C.

Alle skemabrikker oprettes som standard med lokalerollen 'U' og lokalerolletypen 'U'.

Se nedenstående skærmdump.

Har du brug for en anden lokalerolle eller lokalerolletype som standard, kontakt da Affect IT. 
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Klasser (hold)

Generelt opererer EASY-C ikke med klasser, men med hold. 

I det omfang en klasse i Untis har alle fag i fællesskab i en stamklasse og ikke har valgfag, kan 

man nøjes med at indtaste stamklassens betegnelse.

Alle fag, der er valgfag og derfor kan vælges af elever på tværs af stamklasser eller måske kan 

vælges af blot nogle af eleverne fra en klasse, har deres egen holdbetegnelse i EASY-C

Holdbetegnelsen skal oprettes i Untis. Man kan selv vælge, om man vil indtaste 

valgholdsbetegnelserne i Untis i kolonnen betegnelse eller i kolonnen Alias.

Alle valghold skal forsynes med et ‘v’ i kolonnen: Statistik (statistikkoder). Se næste 

skærmdump.

Kolonnen: “Hele navnet” bliver ikke brugt i forb. med eksporten fra Untis til EASY-C. Det er 

derfor helt frit, om du ønsker at skrive i denne kolonne.
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Statistikkoder på klasser

Statistikkoderne på klasser SKAL skrives med små bogstaver.

"Lille "v": Hvis både et valghold (markeret med "v" i kolonnen: statistik) og en stamklasse

                    optræder i en undervisningskobling i Untis, bliver der KUN overført skemabrikker

                    for valgholdet.

Lille "i":   Er der sat et "i" udfor en klasse (hold), bliver skemabrikken eksporteret til EASY-C

                  uden klassen/holdet. Skal skemabrikken slet ikke eksporteres, skal der sættes

                  et "i" på faget.
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Undervisning

Før en skemabrik kan overføres til EASY-C, er det nødvendigt at faget og holdet er 

godkendt til undervisning i Easy-A. Det gøres i vindue A335  Skolefag på hold i EASY-C. 

Se nedenstående skærmdump.

Hvis du vil vide mere om denne sammenkædning af fag og hold, skal du spørge EASY-A eller 

den person, der arbejder med EASY-C.
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Undervisnings-koblinger hvor der indgår valghold

Valghold

Undervisnings-koblinger hvor der indgår valghold, skal oprettes på en særlig måde for at 

tilgodese, at

- EASY-A skal vide, hvilke(t) valghold, der bliver overført.

- Untis skal vide hvilke stamklasser, der indgår i undervisningen for at undgå, at stamklassen

   får anden undervisning på det tidspunkt, hvor valgholdene har undervisning.

I undervisning nr. 197 i eksemplet ovenover, deltager følgende klasser/hold: 

• 2012bafa11(valghold)

• 1A (stamklasse)

• 1B (stamklasse)

• 2A (stamklasse)

• 2B (stamklasse)

Pga. det lille "v" i kolonnen: "Statistik" i menuen Stamdata --> Klasser, bliver der i overførslen til 

EASY-C kun oprettet skemabrikker til holdet: 2012bafa11.

De 4 stamklasser 1A, 1B, 2A og 2B , der også er tilknyttet undervisningen får ikke overført 

skemabrikker, men skal  i Untis sikre, at klasserne er ledige, når valgholdet  afvikles.

Klik her  for at læse mere om oprettelse af koblinger.

http://untis.dk/downloads/FAQ/Oprettelse_af_koblinger.pdf
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Standardlektion-værdi og lønberegning

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, hvis du bruger EASY-C til lærernes 

lønberegning ud fra de overførte skemabrikker. Hvis du ikke laver lønberegning i EASY-C, kan 

du se bort fra resten af dette afsnit.

Som standard oprettes skemabrikker i EASY-C ikke med en standardlektion-værdi. Når der 

ikke er angivet en standard-værdi, slår EASY-C standardlektion-værdien op i det ringesystem, 

som hører til skemabrikken - se skærmdump på næste side.

Hvis det er sådan, dine skemabrikker skal tælle i EASY-C, behøver du ikke at foretage dig 

noget. Du skal dog være opmærksom på, at skemabrikker som standard oprettes i EASY-C 

med kun én aktivitet (klasse). En Untis-lektion med tre klasser oprettes altså som tre 

skemabrikker i EASY-C, med én klasse på hver skemabrik. Dette kan i EASY-C betyde, at en 

lærer får tredobbelt betaling for denne undervisning. Det er muligt at indstille overførslen, så 

der i stedet oprettes én skemabrik med tre klasser.

Hvis ovenstående ikke er tilstrækkeligt til dine behov, kan du angive din egen 

standardlektion-værdi. Der er tre muligheder for at styre dette.

1) Ved at angive længden af en standardlektion i minutter. I dette tilfælde udregnes 

standardlektion-værdien som længden af skemabrikken i minutter i forhold til 

standardlektionen. Almindelige timer får værdien 1, dobbelttimer værdien 2 osv.

2) Hvis én lærer underviser flere klasser samtidig, og du stadig ønsker at oprette skemabrikker 

med én klasse pr. skemabrik, er der i overførslen mulighed for at fordele 

standardlektion-værdien ud på alle skemabrikkerne, så skemabrikkerne i en Untis-lektion 

tilsammen får værdien 1.

I eksemplet på næste side, hvor du ser et ansættelsesforhold for Lone......, der den 9/3-2012 
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har 3 klasser i 1. lektion, vil Lone få 1/3 pr. klasse, hvilket i alt giver (0,33+0,33+0,34) = 1.

3) Den tredje mulighed er at kombinere de to udregningsmetoder, så en dobbelttime med tre 

klasser i nedenstående eksempel kan få værdierne 0,68, 0,66 og 0,66.

Obs.

Standardlektion-værdien fra ringesystemet ignoreres, hvis du vælger at lade overførslen 

udregne standardlektion-værdien. Det kan derfor give problemer, hvis en standardlektion ikke 

har samme længde i hele ringesystemet eller på tværs af afdelingens ringesystemer.

Kontakt Affect IT, hvis du har brug for at ændre de nævnte standard-indstillinger.
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Eksport fra Untis til EASY-C
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Eksporten fra Untis til EASY-C

Eksport fra Untis til EASY-C er en Affect IT service

For at overføre skemaer, skal skolen være oprettet som kunde hos Affect IT.

Eksporten foregår via hjemmesiden new.affect-it.dk, som opretter skemabrikker i EASY-C ud fra 

det lagte skema i Untis. Selve indlæsningen af skemabrikker i EASY-A foregår via en 

webservice hos Uni-C.

Inden du foretager en eksport af skemabegivenheder, skal du klargøre dine data i Untis. Se 

kapitlet: "Klargøring af data i Untis".

Det er to filer, der skal eksporteres fra Untis til EASY-C

• Stamdata i en XML-fil.

• Aktuel undervisning i en csv-fil.

Procedure

1. Skemaet lægges i Untis.

2. Fra Untis eksporteres stamdata og undervisning til hver sin eksportfil, der fx gemmes på dit

    skrivebord.

3. Skolen logger ind på http://new.affect-it.dk og udpeger de to filer eksportfilerne.

4. Programmet på new.affect-it.dk konverterer skemaet til det korrekte format for EASY-C.

5. Programmet sammenligner nu det eksisterende skema i EASY-C med det nye fra Untis og

    Indlæser/overfører ændringerne til EASY-C.
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Eksport af data fra Untis: Stamdata XML-fil (pkt. 2)

Vælg i menuen: Filer I Import/Eksport I XML-Import/Export.
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Nu ser du ovenstående vindue, hvor du skal:

1. Vælge fanebladet "Export".

2. Udpege et sted, hvor du vil placere filen (inden den skal indlæses i EASY-C).

3. Der SKAL være flueben ved "Anvend alias for elementer".

4. Klik på Eksporter.
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Eksport af data fra Untis: Undervisning csv-fil (pkt. 3)

Vælg i menuen: Filer I Import/Eksport I Eksport aktuel underv.
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Nu ser du ovenstående vindue, hvor du skal:

1. Udpege et sted, hvor du vil placere filen (inden den skal indlæses i EASY-C).

2. Indtast tidsinterval.

        Obs.

        Hvis du fraværsregistrerer elever i EASY-C, skal du læse næste afsnit: "Hvis du

        fraværsregistrerer elever i EASY-C". 

3.    Alle lærere skal være valgt.

4.    Feltet "Per klasse en række" SKAL være blankt.

5.    Der SKAL være flueben ved "Anvend alias for elementer".

6.    Klik på Eksporter.

Hvis skolen fraværsregistrerer elever i EASY-C eller Elevplan

Det er kun de kunder, der opretter elevfravær i EASY-C eller Elevplan, der skal være 

opmærksom på nedenstående:

EASY-C (fraværsregistrering i Elevplan returneres til EASY-C) understøtter IKKE, at 

skemabrikker ændres eller slettes, hvis der er oprettet elevfravær.

Når et elevfravær oprettes registreres fraværet på den enkelte skemabrik, og skemabrikken 

bliver låst. Derfor kan skemabrikker ikke ændres eller slettes.
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Hvis skemabrikken eksporteres fra Untis til EASY-C på ny, vil både den gamle skemabrik (med 

fraværet) og den nye skemabrik være at se i skemaet.

Indlæsning af data i EASY-C

Åben hjemmesiden https://new.affect-it.dk.

Log dig på Affect IT med dit brugernavn og adgangskode.

Hvis I er flere afdelinger/skoler, der eksporterer til EASY-A, skal du vælge din afdeling/skole.
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 I ovenstående skærmdump, kan du nu indlæse de to filer, du tidligere har eksporteret fra Untis:

• Stamdata i en XML-fil.

• Aktuel undervisning i en csv-fil.

Klik på knappen "Gennemse" for at udpege filernes placeringen.

Når du har gjort det, klikker du på knappen "Indlæs".

Nu kontrollerer Affect IT de to filer, der er eksporteret fra Untis.

Du kan i de næste to skærmdump se, hvad der sker, hvis de:

1. Indeholder fejl

2. Er OK
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Hvis fejl i eksportfiler fra Untis

Klik på knappen: "Tilbage" .

Ret de ting i Untis, som er nævnt i fejlbeskederne.

Dan ny(e) eksport fil(er).

Indlæs dem på ny på Affect IT's hjemmeside.

Hvis eksportfilerne fra Untis er OK

1. Det indlæste skema sammenlignes med tidligere indlæste skemaer for samme periode, og 

forskellen udregnes. Det er en god idé at tænke efter, om tallene i teksten passer med det 

forventede, så du ikke uforvarende kommer til at slette eller oprette hundredvis af 

skemabrikker. Hvis du ønsker at se hvilke skemabrikker, som vil blive oprettet eller slettet i 

EASY-C..., kan du klikke på: Vis alle skemabrikker. Se nedenstående skærmdump.
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Indlæs data

2. Når du klikker på knappen: "Forsæt", starter indlæsningen. Programmet forsøger nu at 

oprette og slette de relevante skemabrikker i EASY-C.

Vær opmærksom på, at første gang du skal indlæse data, kan det godt tage meget lang tid (ca. 

1 time). Tiden afhænger af antallet af skemabrikker, som skal overføres. Stamdata XML-filen 

behøver du kun at eksportere fra Untis første gang, du foretager en skemaeksport. Hvis du 

ændrer i dine stamdata i Untis undervejs, er du selvfølgelig nødt til at lave en ny eksport af 

stamdata.

Du kan i de næste to skærmdump se, hvad der sker, hvis:

• Der ikke er overenstemmelse mellem oplysningerne i Untis og EASY-C

• Alt er OK



Frey Software ApS, 88 808 707Eksport fra Untis til EASY-C - 28

Fejlmeddelelser fra EASY-C

Fejlmeddelelserne kommer fra EASY-C. I det konkrete eksempel kan fejlen enten skyldes, at 

der endnu ikke er oprettet et ansættelsesforhold med lønnummer "040" for medarbejderen 

"khh", eller at der er lavet en slåfejl i Untis, hvis læreren i virkeligheden har initialerne "kkh".

Fejlene skal rettes/ændres i Untis og/eller EASY-C, så alle oplysninger og betegnelser 

stemmer overens. Se evt. kapitlet: "Klargøring af data i Untis".

Derefter skal hele proceduren gentages.

Du kan få en oversigt over fejlmeddelelserne fra EASY-C - se nedenstående skærmdump.
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På Affect IT's hjemmeside, kan du klikke på "Hjælp", hvis du ønsker en hjælp til at forstå 

fejlmeddelserne fra EASY-A.  Ved at trykke på "Indstillinger" kan du også se hvilke indstillinger, 

der anvendes ved overførslen.

Indlæsningen i EASY-C er OK

Hvis du har spørgsmål til funktioner eller oplysninger i EASY-C, skal du rette henvendelse til 

STIL(Styrelsen for IT og læring).
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