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1. LUDUS Web  

1.1 Leverancens omfang 

Download installationsprogrammet til LUDUS Web fra denne hjemmeside:  

https://ludusftp.eg.dk/ludus-suite/download/ 

Inden du foretager en opdatering eller installation, bedes du læse afsnittet LUDUS Web 

ibrugtagning på side 15. 

http://www.eg.dk/ludus
file:///C:/Users/ulwib/Downloads/helpdesk.ludus@eg.dk
https://ludusftp.eg.dk/ludus-suite/download/
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1.2 Ændringer og rettelser 

Versionsbrevet er opdelt i afsnit svarende til de overordnede skoleformer. Inden for 

hvert afsnit omtales ændringer og rettelser, som vi i EG mener er særligt relevante for 

den pågældende skoleform, men dette må ikke ses som en garanti for, at alt relevant er 

udvalgt. 

Vi anbefaler, at hver skole desuden orienterer sig i de afsnit, som er henvendt til andre 

skoleformer. 

Nogle ændringer er relevante for flere skoleformer og vil derfor være omtalt i flere af 

afsnittene. 
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Danskuddannelsen 

I dette afsnit omtales ændringer og rettelser, som vi i EG mener er særlig relevante for 

udbydere af Danskuddannelsen. 

Vi anbefaler, at skolen desuden orienterer sig i de afsnit, som er henvendt til andre 

skoleformer. 

➢ SMS: Udenlandske numre  

En fejl ifm. SMS-afsendelse betød, at mobilnumre på mere 8 cifre blev afkortet til 8 

cifre. Det betød, at en SMS til en kursist med et udenlandsk nummer blev sendt til et 

dansk nummer. 

Fejlen er rettet således, at hvis kursistens nummer er mere end 8 cifre langt, og de før-

ste cifre ikke er +45 eller 0045, så sendes SMS'en slet ikke. Dette vil fremgå af 

Log>>SMS med fejlbeskeden ‘SMS til: [telefonnummer] fejlede med fejlbesked: Te-

lefonnummeret kan ikke valideres som dansk’. Er telefonnummeret 8 cifre langt, anta-

ger vi, at det er et dansk nummer, og systemet tilføjer derfor "+45" og afsender 

SMS'en. 
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Gymnasier 

I dette afsnit omtales ændringer og rettelser, som vi i EG mener er særlig relevante for 

gymnasier. 

Vi anbefaler, at skolen desuden orienterer sig i de afsnit, som er henvendt til andre 

skoleformer. 

➢ Eksamensudtræk (HTX STX STK HHX) 

Eksamensudtrækket er ændret på følgende måde: Hvis en elev har et fag på A-niveau i 

en af kolonnerne ‘Fremtidige mdt’ eller ’Fremtidige skr’, så vil faget ikke blive ud-

trukket på B-niveau, selvom faget på B-niveau indgår i kolonnen ‘Prioriteret udtræks-

liste’. 

Det samme gælder, hvis en elev har et fag på B-niveau i en af kolonnerne ‘Fremtidige 

mdt’ eller ’Fremtidige skr’. Da vil faget ikke blive udtrukket på C-niveau, selvom fa-

get på C-niveau indgår i kolonnen ‘Prioriteret udtræksliste’. 

Bemærk, at faget på hhv. A- og B-niveau eller B- og C-niveau skal have samme værdi 

i LUDUS-fagkodens første 2 positioner, fx 35 = matematik, HHX.  

➢ Timefagfordeling 

I menupunktet Timefagfordeling kunne der i nogle tilfælde opstå intern fejl i forbin-

delse med undervisningsmoduler, hvis betegnelse var blevet slettet.  

Fejlen er rettet. 

➢ SMS: Udenlandske numre  

En fejl ifm. SMS-afsendelse betød, at mobilnumre på mere 8 cifre blev afkortet til 8 

cifre. Det betød, at en SMS til en kursist med et udenlandsk nummer blev sendt til et 

dansk nummer. 

Fejlen er rettet således, at hvis kursistens nummer er mere end 8 cifre langt, og de før-

ste cifre ikke er +45 eller 0045, så sendes SMS'en slet ikke. Dette vil fremgå af 

Log>>SMS med fejlbeskeden ‘SMS til: [telefonnummer] fejlede med fejlbesked: Te-

lefonnummeret kan ikke valideres som dansk’. Er telefonnummeret 8 cifre langt, anta-

ger vi, at det er et dansk nummer, og systemet tilføjer derfor "+45" og afsender 

SMS'en. 



 

Versionsbrev LUDUS Suite   

 

Copyright © 2021 EG A/S   Side 7 af 18 

➢ Kursistadm: Bevis 

En fejl i fanebladet Bevis betød, at hvis man fremsøgte en ny kursist, som ikke havde 

et bevis, skiftede fanebladet Bevis ikke til den fremsøgte kursist.  

Fejlen er rettet.   
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VUC’er 

I dette afsnit omtales ændringer og rettelser, som vi i EG mener er særlig relevante for 

VUC’er. 

Vi anbefaler, at skolen desuden orienterer sig i de afsnit, som er henvendt til andre 

skoleformer. 

➢ Kursistindberetning til Datavarehuset: SOF-prøveresultater 

SOF-prøveresultater blev ikke medtaget i kursistindberetningen til datavarehuset. Fej-

len er rettet.  

For at indsende SOF-prøveresultaterne til datavarehuset skal skolen genindberette kur-

sistindberetningen via kørslen ‘Indsend kursistindberetning enkeltfag til STIL’.  

➢ Timefagfordeling 

I menupunktet Timefagfordeling kunne der i nogle tilfælde optræde intern fejl i for-

bindelse med undervisningsmoduler, hvis betegnelse var blevet slettet.  

Fejlen er rettet. 

➢ UUDB-indberetningshistorik 

En skole oplevede, at nogle kursister hver nat blev oprettet i UUDB-

indberetningshistorik med typen ‘Slet indskrivning’ på uddannelsen HFE, som de 

ikke længere var aktive på.  

Fejlen er rettet.  

➢ SMS: Udenlandske numre  

En fejl ifm. SMS-afsendelse betød, at mobilnumre på mere 8 cifre blev afkortet til 8 

cifre. Det betød, at en SMS til en kursist med et udenlandsk nummer blev sendt til et 

dansk nummer. 

Fejlen er rettet således, at hvis kursistens nummer er mere end 8 cifre langt, og de før-

ste cifre ikke er +45 eller 0045, så sendes SMS'en slet ikke. Dette vil fremgå af 

Log>>SMS med fejlbeskeden ‘SMS til: [telefonnummer] fejlede med fejlbesked: Te-

lefonnummeret kan ikke valideres som dansk’. Er telefonnummeret 8 cifre langt, anta-

ger vi, at det er et dansk nummer, og systemet tilføjer derfor "+45" og afsender 

SMS'en. 
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➢ Rediger finansiering: Lokalfagets lektionstal   

Under Kursistadm>>Tilmeldinger>>AVU/GYM>>Rediger finansiering blev ko-

kalfagets timetal fejlagtigt vist i feltet ‘Fagets lektionstal’.  

Fejlen er rettet og feltet 'Fagets lektionstal' er omdøbt til 'Uv.-periodernes samlede lek-

tionstal'. 

➢ Kursistadm: Bevis 

En fejl i fanebladet Bevis betød, at hvis man fremsøgte en ny kursist, som ikke havde 

et bevis, skiftede fanebladet Bevis ikke til den fremsøgte kursist.  

Fejlen er rettet. 
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Erhvervsuddannelser 

I dette afsnit omtales ændringer og rettelser, som vi i EG mener er særlig relevante for 

udbydere af erhvervsuddannelser. 

Vi anbefaler, at skolen desuden orienterer sig i de afsnit, som er henvendt til andre 

skoleformer. 

➢ AUB: Fejlramte indberetninger kan indsendes 

Tilbage i november 2020 oplevede flere skoler, at nogle indberetninger til AUB blev 

afvist med fejlteksten 'Overlap skoleperiode: For mange refusion uger' på trods af, at 

der ikke tidligere var indberettet noget i den pågældende periode. Baggrunden var 

midlertidige problemer i ATP 's systemer. 

Skolerne har ikke selv haft mulighed for at rette op på dette, men efter installationen 

af denne release bliver det muligt at indsende de fejlramte indberetningsperioder. 

Skolerne skal markere hver indberetningsperiode som 'Klar' til indberetning og ind-

sende indberetningsperioden til AUB. I den forbindelse bliver indberetningsreferencen 

ændret og handlingen skifter fra 'Opret' til 'Ret'. 

➢ Holdgrupper: Intern fejl 

Der opstod intern fejl ved klik på 'Kopier hold fra holdgruppe'. Fejlen er rettet. 

➢ Holdgrupper: Manglende scrollbar 

Pga. en fejl blev der ikke vist en scrollbar i listen med hold i en holdgruppe, og det var 

i nogle situationer derfor ikke muligt at se alle holdene i holdgruppen. Fejlen er rettet. 

➢ EUD-datavarehus: Skemabrikker 

Pga. en fejl i systemets udsøgning af skemabrikker manglede nogle kursister i indbe-

retningen til datavarehuset. Fejlen er rettet. 

➢ Svendeprøver: Prøvedato skal være i holdets periode 

I menupunktet Svendeprøver valideres prøvedatoen nu ift. svendeprøveperioden, så 

svendeprøvedatoen ikke længere kan ligge udenfor svendeprøveperioden. 
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➢ Indberetning af svendeprøver til EASY-P: Kontaktemails 

I forbindelse med planlægning af kørslen 'EASY-P indberetning' har man i feltet 'Kon-

taktemails' kunnet angive flere e-mails med adskillelse af forskellige formater. 

Dette er ændret, så man kun kan sætte enten komma eller semikolon. 

➢ SMS: Udenlandske numre  

En fejl ifm. SMS-afsendelse betød, at mobilnumre på mere 8 cifre blev afkortet til 8 

cifre. Det betød, at en SMS til en kursist med et udenlandsk nummer blev sendt til et 

dansk nummer. 

Fejlen er rettet således, at hvis kursistens nummer er mere end 8 cifre langt, og de før-

ste cifre ikke er +45 eller 0045, så sendes SMS'en slet ikke. Dette vil fremgå af 

Log>>SMS med fejlbeskeden ‘SMS til: [telefonnummer] fejlede med fejlbesked: Te-

lefonnummeret kan ikke valideres som dansk’. Er telefonnummeret 8 cifre langt, anta-

ger vi, at det er et dansk nummer, og systemet tilføjer derfor "+45" og afsender 

SMS'en. 

➢ Kursistadm: Bevis 

En fejl i fanebladet Bevis betød, at hvis man fremsøgte en ny kursist, som ikke havde 

et bevis, skiftede fanebladet Bevis ikke til den fremsøgte kursist.  

Fejlen er rettet. 
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AMU 

I dette afsnit omtales ændringer og rettelser, som vi i EG mener er særlig relevante for 

udbydere af AMU. 

Vi anbefaler, at skolen desuden orienterer sig i de afsnit, som er henvendt til andre 

skoleformer. 

➢ ÅV-hold: Tidsregistrering 

Der er nu mulighed for at tilknytte en lærer på et ‘ÅV-hold’ og dermed knytte skema 

og fraværsregistrering til holdet  

Et ‘ÅV-hold’ hørende til et eller flere 'åbent værksted'-hold er et hjælpehold, der re-

præsenterer det åbne værksted og kan normalt ikke redigeres. Da skemabrikkerne og 

dermed tidsregistreringen imidlertid foregår på ÅV-holdet, er det nu muligt at tilknytte 

en lærer på ÅV-holdet. 

Det er kun muligt at registrere fravær, når mindst én lærer tilknyttet holdet. 

Læreren tilknyttes ÅV-holdet i menupunktet >>Holdgrupper >> Fag >>”Rediger læ-

rere” 

. 
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2. LUDUS Kerne 

2.1 Leverancens omfang 

Download installationsprogrammerne til LUDUS fra denne hjemmeside:  

https://ludusftp.eg.dk/ludus-suite/download/ 

 

Inden du foretager en opdatering eller installation, bedes du læse afsnittet LUDUS Kerne 

ibrugtagning på side 18. 

https://ludusftp.eg.dk/ludus-suite/download/
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2.2 Ændringer og rettelser  

Ingen ændringer. 
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3. Fremgangsmåde for ibrugtagning 

3.1 LUDUS Web ibrugtagning 

Læs eventuelt den generelle vejledning Installation og konfiguration af LUDUS Web,  

og følg anvisningerne nedenfor. LUDUS Web kan kun installeres på 64-bit-maskiner. 

 

 

https://ludusftp.eg.dk/a_ludus/vejledninger/Installations_og_konfigurationsvejledning_for_LUDUS_Web.pdf
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Opdatering  

- Der skal være installeret Java version 8 på serveren. 

- Stop servicen LUDUS Web. 

- Hent installationsfilen for LUDUS Web fra denne internetadresse:  

ludus.csc.dk/A_LUDUS/Download_LUDUS_Web.htm. 

Bemærk minimumskravet på 8 GB ledig RAM til rådighed for LUDUS Web.  

Installationsprogrammet finder den hidtil benyttede mappe og foreslår at an-

vende denne – dette skal normalt blot godkendes.  

- Filen konfigurator.bat skal afvikles. Denne konfigurator findes i installations-

mappen til LUDUS Web. Konfiguratoren husker de senest benyttede værdier, 

herunder tildelt RAM. Det er derfor tilstr ækkeligt blot at godkende alle valg 

ved afviklingen.  

Den samme batchfil kan benyttes til at ændre parametrene på et vilkårligt tids-

punkt (ændringer har dog først effekt ved genstart af LUDUS Web). Der er 

disse muligheder: 

a. Her vises de aktuelt anvendte værdier for databaseserverens navn eller 

IP-adresse, samt et portnummer til kommunikationen mellem webser-

veren og databaseserveren. Normalt godkendes bare. Værdien VUC for 

databasens navn må ikke ændres.  

b. Her vises den aktuelt anvendte værdi for dokumentserverens navn samt 

et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og doku-

mentserveren. Normalt godkendes bare. 

c. Her vises den hidtil anvendte grænse for dokumenters størrelse (default 

20 MB). Angiv eventuelt en anden værdi. 

d. Angiv, om der skal være adgang til mobil-applikationen.  

e. Her vises de hidtil anvendte værdier for serverens parametre (hukom-

melse, porte og servertype). Normalt godkendes bare. 

f. Her er det muligt at skifte fra det aktuelt benyttede TLS-certifikat til et 

andet. Normalt bør man undlade at skifte. 

g. Her kan det angives, om man vil importere en nøglefil fra Doc2Mail. 

h. Til sidst kan du ændre adgangskoden til systemdelen af LUDUS Web 

og angive antallet af tilladte forsøg, inden adgangen spærres. Hvis ad-

gangen er blevet spærret, genetableres den ved at afvikle konfigura-

tor.bat. 

- Start servicen LUDUS Web. Hvis databasens version er en anden, end den in-

stallerede version af LUDUS Web forventer, starter servicen ikke, og der vil 

blive skrevet en fejlmeddelelse i LUDUSWeb.log.  

http://ludus.csc.dk/A_LUDUS/Download_LUDUS_Web.htm
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Nyinstallation 

o Der skal inden installationen af LUDUS Web være installeret Java version 8 

på serveren. 

o Hent installationsfilen for LUDUS Web fra denne internetadresse:  

https://ludusftp.eg.dk/A_LUDUS/Download_LUDUS_web.htm. 

Installationsprogrammet foreslår en standardmappe til installationen, men man 

kan vælge en anden.  

Bemærk minimumskravet på 8 GB ledig RAM til rådighed for LUDUS Web.  

o Ved afslutningen af installationen kommer der en fejlmeddelelse: Der opstod en 

fejl under afviklingen af LUDUS Web konfigurator. Når denne meddelelse kom-

mer, skal man omdøbe en fil i en undermappe til installationsmappen.  

I undermappen config er der dannet en fil med navnet ludus2.ini.csc. Denne fil 

skal omdøbes til ludus2.ini. 

o Start filen konfigurator.bat i installationsmappen. Dette åbner et konfigurati-

onsvindue. 

a. Angiv databaseserverens navn eller IP-adresse, samt et portnummer til 

kommunikationen mellem webserveren og databaseserveren. Værdien 

”VUC” for databasens navn må ikke ændres.  

b. Angiv navnet på dokumentserveren samt et portnummer til kommuni-

kationen mellem webserveren og dokumentserveren.  

c. Godkend grænsen på 20 MB for dokumenters størrelse, eller indtast en 

anden værdi. 

d. Angiv, om der skal være adgang til mobil-applikationen.  

e. Angiv de ønskede værdier for serverens parametre (hukommelse, porte 

og servertype). Kontakt eventuelt EG i tvivlstilfælde. 

f. Her er det muligt at angive, om man ønsker at benytte det TLS-

certifikat, som kan genereres automatisk, eller man ønsker at benytte et 

separat indkøbt TSL-certifikat. 

g. Her kan det angives, om man vil importere en nøglefil fra Doc2Mail. 

h. Til sidst skal du angive en adgangskode til systemdelen af LUDUS 

Web og angive antallet af tilladte forsøg, inden adgangen spærres. Hvis 

adgangen er blevet spærret, genetableres den ved at afvikle konfigura-

tor.bat. 
 

o Start servicen LUDUS Web. Hvis databasens version er en anden, end den in-

stallerede version af LUDUS Web forventer, starter servicen ikke, og der vil 

blive skrevet en fejlmeddelelse i LUDUSWeb.log.  

 

https://ludusftp.eg.dk/A_LUDUS/Download_LUDUS_web.htm
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3.2 LUDUS Kerne ibrugtagning 

1. Husk, at der skal tages en sikkerhedskopi af databasen. 

2. LUDUS Web Servicen skal stoppes, imens databasen opdateres. 

3. Installér LUDUS programmel på alle arbejdsstationer.  

4. Installér Databaseopdatering på databaseserver 

5. Installér LUDUS rapporter på alle arbejdsstationer. 

 

 


