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1. Ændringer 

➢ XPRS: 'Udtræk af prøvefag' hentet i LUDUS Web 
Nogle skoler har oplevet problemer med eksamensplanlægningsprocessen, når de har 

hentet 'Udtræk af prøvefag' via LUDUS Web. 

Vi har hørt om at der ved: 

• Eksamensudtræk (HTX STX STK HHX) ved klik på knappen 'Vis 

XPRS udtræk' vises fag fra tidligere prøveterminer fx 'V 2021/2022' og 'S 

2021'. 

• Eksamensudtræk EUX ikke vises fag i kolonnen 'Prioriteret udtræksliste'. 

Derved kan man ikke komme videres med manuel udtrækning af fag til 

EUX-kursister. 

• Eksamensplan i LUDUS Kerne ikke fremsøges flerfaglige prøver. 

Disse problemer har relateret til en fejl ved hentning af 'Udtræk af prøvefag' fra XPRS 

via LUDUS Web. Fejlen er nu rettet. 

Skolen skal hente 'Udtræk af prøvefag' fra XPRS igen, når denne version af LUDUS 

Web er installeret. Herefter kan man arbejde videre med eksamensplanlægningen 

uden problemer. 

Når en skole allerede har gennemført eksamensudtræk, efter manuel kontrol af ud-

trækket, og ikke oplevet fejl, kan man uden problemer hente eksamensudtrækket igen. 

Hvis man ikke har lavet en helt speciel aftale med STUK i UVM om udmelding af nyt 

eksamensudtræk, så vil man få hentet det samme prioriterede udtræk ind i LUDUS 

Suite igen – bare uden fejlvisning. 

➢ Hent ansøgninger fra optagelse.dk (GYM) 
Nogle skoler har oplevet, at kørslen 'Hent ansøgninger fra optagelse.dk (GYM)' fej-

lede med reference til kursisters mailadresse. Fejlen er nu rettet.  

➢ Hent ansøgninger fra optagelse.dk (EUD) 
Nogle skoler har oplevet, at kørslen 'Hent ansøgninger fra optagelse.dk (EUD)' fejlede 

med reference til kursisters mailadresse. Fejlen er nu rettet.  

➢ Intern fejl på Hold>>Fraværsoversigt 
Der opstod en intern fejl i menupunktet Hold>>Fraværsoversigt, når man lavede op-

slag på en måned, som enten indeholdt aflyste skemabrikker, hvorpå der alligevel var 

registreret fravær/fremmøde, eller skemabrikker, der var blevet flyttet, efter der var re-

gistreret fravær/fremmøde. Fejlen er nu rettet. 
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2. Fremgangsmåde for ibrugtagning 

2.1 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://ludushelp.eg.dk/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:  

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

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

Installationsprogrammet finder den hidtil benyttede mappe og foreslår at anvende 

denne – dette skal normalt blot godkendes.  

Filen konfigurator.bat skal afvikles. Denne konfigurator findes i installationsmappen 

til LUDUS Web. Konfiguratoren husker de senest benyttede værdier, herunder tildelt 

RAM. Det er derfor tilstrækkeligt blot at godkende alle valg ved afviklingen.  

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

(ændringer har dog først effekt ved genstart af LUDUS Web). Der er disse mulighe-

der: 

Her vises de aktuelt anvendte værdier for databaseserverens navn eller IP-adresse, 

samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og databaseserveren. 

Normalt godkendes bare. Værdien VUC for databasens navn må ikke ændres.  

Her vises den aktuelt anvendte værdi for dokumentserverens navn samt et portnum-

mer til kommunikationen mellem webserveren og dokumentserveren. Normalt god-

kendes bare. 

Her vises den hidtil anvendte grænse for dokumenters størrelse (default 20 MB). An-

giv eventuelt en anden værdi. 

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

Her vises de hidtil anvendte værdier for serverens parametre (hukommelse, porte og 

servertype). Normalt godkendes bare. 

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

bør man undlade at skifte. 

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

Til sidst kan du ændre adgangskoden til systemdelen af LUDUS Web og angive antal-

let af tilladte forsøg, inden adgangen spærres. Hvis adgangen er blevet spærret, gen-

etableres den ved at afvikle konfigurator.bat. 

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

version af LUDUS Web forventer, starter servicen ikke, og der vil blive skrevet en 

fejlmeddelelse i LUDUSWeb.log. 


