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1. LUDUS Web  

1.1 Leverancens omfang 

Installationsfilen til LUDUS Web kan hentes på vores hjemmeside. 

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

Web ibrugtagning på side 25. 

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. 

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

➢ Statistik (DU): Performanceforbedring 
Vi har foretaget en gennemgribende effektivisering af den beregning, der igangsættes 

med kørslen ‘Danskuddannelse>>DU statistik’, som danner data til menupunktet Sta-

tistik (DU). Det har resulteret i en dramatisk performanceforbedring. Vores interne 

tests har vist gennemførselstider på under 10% af den tid, det tidligere tog at gennem-

føre den. 

➢ Statistik (DU): Lagring af beregnede statistikperioder 
Der er implementeret mulighed for at gemme beregnede selvvalgte statistikperioder. 

Formålet er at spare yderligere systemressourcer i forbindelse med kørslens afvikling, 

fordi der ikke er nogen grund til, at kørslen genberegner historiske statistikperioder, 

hvor datagrundlaget er uændret fra kørsel til kørsel.  

Statistikperioderne tilgås, som altid, når man i menupunktet Kørsler planlægger kørs-

len 'DU Statistik' under 'Danskuddannelse', men statistikperioderne kan nu også ses og 

redigeres via knappen 'Rediger kørslens perioder', der er placeret øverst til venstre i 

menupunktet Statistik (DU). Det er dermed ikke længere nødvendigt at slette og re-

planlægge kørslen, hvis man vil redigere kørslens statistikperioder. 

Ud for hver statistikperiode kan man se dato og klokkeslæt for, hvornår den senest er 

blevet beregnet (fra og med installationen af den aktuelle LUDUS Web programver-

sion). Man kan også se beregningstypen. Beregningstypen er altid 'Beregnes hver 

gang' på standardperioderne, og dette kan ikke ændres. Men på selvvalgte perioder har 

man nu mulighed for at vælge beregningstypen 'Genberegnes én gang ved næste kør-

sel'. Statistikperioder med denne beregningstype, der er blevet beregnet, vil automa-

tisk få beregningstypen 'Historisk'. 

Som hidtil vil perioden og de tilhørende data forsvinde øjeblikkeligt fra Statistik 

(DU), hvis man sletter en statistikperiode – dette vil ikke ske, hvis man redigerer en 

statistikperiode. 

Tanken er, at man eksempelvis danner følgende to selvvalgte statistikperioder med da-

tointervallerne 01.01.2020 - 31.12.2020 og 01.01.2021 - 31.12.2021, kalder dem hen-

holdsvis 2020 og 2021 og vælger beregningstypen ‘Genberegnes én gang ved næste 
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kørsel’. Derefter redigerer man standardperioden ‘År’ og sætter værdien i ‘Antal peri-

oder tilbage’ til 0. Det vil medføre, at kun det aktuelle år genberegnes ved hver kørsel, 

mens man fortsat har statistikperioderne 2020 og 2021 til rådighed i Statistik (DU). 

Logikken vil være den samme i forhold til de øvrige standardperioder. 

➢ UNI-login: Kørslen ‘Indsend brugerdata til UNI-login WS10’ 
I LUDUS Web system>>Indstillinger>>Konfiguration>>UNI-Login kan man defi-

nere et antal dage efter sidste undervisningsdag, hvor kursisters data fortsat skal være 

inkluderet i indberetningen til STIL/UNI-login via WS10-webservicen. 

Hidtil har dette fungeret i forhold til webholdets/undervisningsmodulets slutdato for 

kursister, der ikke er udmeldt. Fremover vil denne indstilling også gælde i forhold til 

kursisters udmeldelsesdato fra webhold/undervisningsmoduler, således at kursisters 

UNI-login bliver vedligeholdt i det definerede antal dage, efter kursisten er udmeldt. 

➢ Visitation (DU): Fejlrettelse 
Oversigten i menupunktet Visitation (DU) gav en intern fejl, hvis fremsøgningen in-

deholdt minimum én visitation med et lokale, der var knyttet til et undervisningssted, 

hvorpå navnet var blevet ændret, efter lokalet blev tilknyttet visitationen. 

Der er to fejlrettelser. Den ene rettelse sikrer, at problemet ikke opstår fremover, hvis 

man ændrer navn på et undervisningssted. Den anden rettelse sletter lokalet på kon-

fliktende visitationer, så datakonflikten forsvinder hos de sprogcentre, hvor den alle-

rede er opstået. 

Hvis man har ændret navn på et eller flere undervisningssteder for nyligt, bør man 

derfor tjekke sine visitationer igennem efter installationen af denne LUDUS Web pro-

gramversion, for at sikre at der ikke mangler lokaler på nogle af dem.  

➢ CPR-ajourføring: Beskyttet adresse 
Kommunale sprogcentre kan utilsigtet have fået fjernet beskyttelsesmarkeringen på 

kursister, som har adressebeskyttelse, hvis der er foretaget et manuelt CPR-opslag på 

kursisten i Kursistadm>>Stamdata (DU), og stamdata efterfølgende er blevet gemt. 

Vi har rettet fejlen, så det ikke kan opstå fremover. Derudover har vi sikret, at den 

førstkommende afvikling af kørslen ‘Ajourfør adresser’ efter installationen af denne 

LUDUS Web programversion vil opdatere samtlige aktive kursister, således at eventu-

elle manglende beskyttelsesmarkeringer bliver importeret på ny. Alle sprogcentre vil 

derfor opleve, at den først kommende afvikling af denne kørsel vil tage længere tid 

end normalt. Normalt opdaterer kørslen kun de kursister, hvor der er sket ændringer i 

deres data i CPR-registreret, og dette vil også være tilfældet igen i forbindelse med ef-

terfølgende afvikling af alle kørsler.  
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➢ Koder: Lærer og Medarbejder 
I menupunktet Koder under Personale: Lærer og Personale: Medarbejder er filte-

ret udvidet, så man nu kan vælge at fremsøge lærere og administrative medarbejdere 

ved at angive initialerne. Bemærk, at periodefilteret ikke kan tømmes og dermed også 

aktivt ved fremsøgning via initialer. 

➢ Klippekort (DU): Deaktivering af funktionalitet 
Klippekortordningen er stoppet pr. 1. juli 2022, og dele af den understøttende system-

funktionalitet skal dermed deaktiveres eller fjernes. 

I første omgang vil der 1) blive sat en slutmarkering pr. 1. juli 2022 på alle eksiste-

rende klippekort, 2) alle klippekortbevægelser efter denne dato vil blive fjernet, og 3) 

der vil ikke længere blive rullet nye klip ud efter denne dato. Valideringen af tilgæn-

gelige klip i forbindelse med modulskifte efter bestået modultest vil også blive deakti-

veret. 

Historiske klippekortdata vil ikke blive slettet i første omgang, fordi de skal kunne 

indgå i en vurdering af kursisternes samlede danskuddannelsesret. 

Ændringerne kommer i næste LUDUS Suite-release den 14. september 2022. 
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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. 

➢ Censorlogin 
Det er nu blevet muligt at oprette censorlogins med personlige koder til LUDUS Web. 

Censorerne skal stadig logge på via LUDUS Webs censoradgang, hvor ui/main i 

URL'en erstattes med ui/censor. De personlige logins giver censorerne mulighed for at 

få et overblik over deres censorater på skolen og giver dem samtidig adgang til den 

nye funktion til karakterindtastning ved mundtlige eksamener (se mere om dette under 

punktet Karakterindtastning).  

For at anvende den nye funktion med censorlogins skal funktionen opsættes i LUDUS 

Web system>>Indstillinger>>Censorlogin. Her er der mulighed for at angive, hvor-

dan de nye brugere til censorerne skal sættes op med prefix til brugernavne, antal dage 

som censorerne kan se eksaminerne, længde på initialt kodeord og prædefinerede un-

derskrivere på censorbreve, der kan sendes til censorerne. 

Efter konfiguration af censorlogins, skal administrative medarbejdere tildeles adgang 

til LUDUS Web>>Censorer>>Censorlogin for at kunne administrere censorernes 

brugere til systemet. Under det nyoprettede faneblad Censorlogin er det muligt at 

fremsøge censorer ud fra flere filtre, bl.a. ud fra om censorerne allerede er oprettede 

som brugere, og om de har fået tilsendt censorbrev. Når censorerne er fremsøgt, er det 

muligt at oprette, redigere og slette censorernes brugere. Herudover kan der sendes 

censorbreve til afsenderinstitutionernes e-Boks, som afsenderinstitutionerne herefter 

kan sende videre til de relevante censorer enkeltvist. Censorbrevene skal opsættes som 

skabelon, hvorfor 'Censorbreve' nu er tilføjet under LUDUS Web>>Skabeloner. 

 

Hvis skolen vælger ikke at opsætte den nye mulighed for censoradgang, så vil censo-

rerne stadig have adgang til censordelen af LUDUS Web på samme måde som tidli-

gere, hvor brugernavnet er personnummer og kodeordet er et standardkodeord, som 

skolen selv angiver i LUDUS Web System>>Brugeradministration>>Censorer. 

Censorerne vil dog ikke have adgang til den nye funktion til karakterindtastning ved 

eksamen med denne form for login. 

➢ Karakterindtastning ved mundtlige eksaminer 
Samtidig med indførelse af en ny type af censorlogin i LUDUS Web (se punkt oven-

for) indføres der en ny funktionalitet til karakterindtastning ved mundtlige eksaminer, 

som gør det muligt for eksaminatorer og censorer at indtaste karakterer direkte i 

LUDUS Web i realtid. Efter indtastning og godkendelse af karaktererne fra både cen-

sor og eksaminator, kopieres karaktererne direkte til protokollen. 
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Den nye funktionalitet er relevant både for lærere/eksaminatorer, censorer og admini-

strative. 

 

Karakterindtastning for lærere/eksaminatorer 

Lærere har adgang til den nye funktionalitet gennem menupunktet LUDUS 

Web>>Eksamen. Læreren kan (som før) finde egne eksaminer både under fanebladet 

Min eksamen og Samlet oversigt, men har nu også mulighed for at tilgå en dialog til 

karakterindtastning ved at klikke på fagnavnet ved en eksamen, hvis fagnavnet er un-

derstreget. Her ses et eksempel på understregningen: 

 
 

Det vil kun være muligt at tilgå karakterindtastningsdialogen, hvis censorlogin er kon-

figureret i systemdelen (se ovenfor om Censorlogin).  

I karakterindtastningsdialogen kan læreren indtaste karakterer, tilføje bemærkninger 

til karakteren og godkende karaktererne med signatur. Både censor og eksaminator 

skal godkende karaktererne, før de bliver kopieret til protokollen. Læreren kan fra dia-

logen desuden udskrive en karakterliste uden karakterer, hvis dette skulle være nød-

vendigt. 

Læreren vil under fanebladet Min eksamen kunne se om karakterer for en eksamen er 

godkendt ved at se på den nye kolonne 'Status'. Der vil her vises et grønt flueben, hvis 

både censor og eksaminator har godkendt karaktererne. Der vil vises et grønt flueben i 

parentes, hvis kun eksaminator eller censor har godkendt karaktererne. Hvis karakte-

rerne endnu ikke er godkendt, vil feltet være blankt. 

Karakterindtastning for censorer 

Censorer har adgang til den nye funktionalitet gennem censoradgangen til LUDUS 

Web (se afsnit ovenfor om Censorlogin), hvis skolen har konfigureret censorlogins i 

LUDUS Web System>>Indstillinger>>Censorlogin, og hvis en administrativ med-

arbejder har tildelt censoren en personlig bruger i LUDUS Web>>Censorer>Censor-

login. Med det personlige login har censor adgang til fanebladet Karakterindtast-

ning, hvor censor på samme måde som eksaminator kan klikke på fagnavnet for en 

eksamen og få adgang til karakterindtastningsdialogen, hvor censor kan indtaste ka-

rakterer, tilføje bemærkninger til karakteren og godkende karaktererne med signatur.  

I dialogen har censor desuden mulighed for at klikke på knappen 'Udskriv censordo-

kumentation', hvilket generer en PDF-fil, som censor kan bruge som dokumentation 
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for eksamen.  

Censor vil på fanebladet Karakterindtastning kunne se om karakterer for en eksa-

men er godkendt ved at se på kolonnen 'Godkendt'. Der vil her vises et grønt flueben, 

hvis både censor og eksaminator har godkendt karaktererne. Der vil vises et grønt 

flueben i parentes, hvis kun eksaminator eller censor har godkendt karaktererne. Hvis 

karaktererne endnu ikke er godkendt, vil feltet være blankt. 

Karakterindtastning for administrativt personale 

Administrativt personale kan få adgang til den nye funktionalitet gennem menupunk-

tet LUDUS Web>>Eksamen. Her er der oprettet et nyt faneblad Karakterindtast-

ning. Her kan der med udgangspunkt i søgekriterierne 'Periode', 'Afdeling' og 'Lærer' 

fremsøges mundtlige og flerfaglige prøver. Det er muligt at udskrive karakterlister 

uden karakterer fra fanebladet Karakterindtastning. 

Brugeren kan klikke på fagnavnet for en eksamen (på samme måde som for eksamina-

torer og censorer), hvilket giver adgang til karakterindtastningsdialogen, hvor den ad-

ministrative medarbejder har adgang til at indtaste og redigere karakterer, bemærknin-

ger til karaktererne, dispensationskoder og dispensationsbemærkninger. Ved redige-

ringer kræves en signatur. Ved klik på 'Gem og luk' vil ændringer gemmes og karakte-

rerne kopieres til protokollen. 

Administrative medarbejdere har desuden mulighed for at udskrive karakterlister med 

eller uden karakter fra karakterindtastningsdialogen.  

 

➢ UNI-login: Kørslen ‘Indsend brugerdata til UNI-login WS10’ 
I LUDUS Web system>>Indstillinger>>Konfiguration>>UNI-Login kan man defi-

nere et antal dage efter sidste undervisningsdag, hvor kursisters data fortsat skal være 

inkluderet i indberetningen til STIL/UNI-login via WS10-webservicen. 

Hidtil har dette fungeret i forhold til webholdets/undervisningsmodulets slutdato for 

kursister, der ikke er udmeldt. Fremover vil denne indstilling også gælde i forhold til 

kursisters udmeldelsesdato fra webhold/undervisningsmoduler, således at kursisters 

UNI-login bliver vedligeholdt i det definerede antal dage, efter kursisten er udmeldt. 

➢ Indlæsning af Uddannelsesmodel (IPL) 
Indlæsningen af uddannelsesmodellen (IPL) har fejlet i en periode. Årsagen er, at 

STIL fejlagtigt har udmeldt nogle uddannelser to gange med forskellige ID'er. 

Det har ikke været muligt for STIL selv at rette fejlen, så i denne opdatering, sletter vi 

de forkerte uddannelser, hvorefter indlæsningen kan afvikles som normalt. 

➢ XPRS 
Indberetningerne 'Elever til prøve' og 'Prøveplan' kan nu også indsendes til XPRS som 

tom indberetning. 
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➢ Elevdatabasen 
Indberetningen til elevdatabasen fejlede for mange skoler. 

For at sikre, at skolerne får sendt alle deres aktive kursister ind, vil indberetningen til 

elevdatabasen blive nulstillet med LUDUS Web 2.121.0. Dermed vil kørslen starte 

med at indsende alle aktive kursister.  

 

Bemærk, at det er en forudsætning, at anmodningen om dataadgang til elevdatabasen 

godkendes af skolens STIL-kontaktperson, som også har modtaget mail om anmod-

ningen.  

➢ Koder: Lærer og Medarbejder 
I menupunktet Koder under Personale: Lærer og Personale: Medarbejder er filte-

ret udvidet, så man nu kan vælge at fremsøge lærere og administrative medarbejdere 

ved at angive initialerne. Bemærk, at periodefilteret ikke kan tømmes og dermed også 

aktivt ved fremsøgning via initialer.  

➢ Indberetning af gymnasialt fravær til STIL  
Der er foretaget en rettelse i kørslen 'Datavarehus – indberet GYM fravær' i menu-

punktet Kørsler.  

Denne kørsel, som benyttes til indberetning af fravær for gymnasiale uddannelser til 

STIL, kan på nogle skoler have medtaget fravær for enkelte andre kursister. Selv om 

disse indberetninger umiddelbart er modtaget af STIL, kan det forventes, at STIL vil 

afvise dem via den mailadresse, som er angivet i forbindelse med afviklingen af kørs-

len. I så fald skal skolen blot benytte den rettede kørsel til en ny indberetning.  

➢ Moduler: Visning af kontaktoplysninger 
På fanebladet Kursister i menupunktet Moduler har det hidtil været muligt at se kon-

taktoplysninger for et helt hold ad gangen og udskrive en adresseliste, dog kun med 

oplysninger om de kursister, hvor der var registreret 'Ja' til at videregive informatio-

ner. 

Imidlertid har det vist sig, at mange kursister har haft denne markering uden reelt at 

have valgt det, så de andre kursister på holdene har haft adgang til kontaktoplysninger, 

som nogle reelt ønskede skjult. Vi har derfor valgt at fjerne kontaktoplysninger fra 

dette faneblad for alle brugertyper.  

➢ Hold: Undervisningsforløb 
I menupunktet Hold er der oprettet et faneblad Forløb, hvor lærerne kan oprette og 

redigere forløb. 



 

 

Side 12 af 27 

 

 

I løbet af de kommende releases af LUDUS Web vil funktionaliteten blive udbygget, 

så dette faneblad kan overtage pladsen fra fanebladet Undervisningsbeskrivelse i me-

nupunktet Moduler.  

➢ Gruppebesvarelser 
Den dialog, som lærere bruger til at kommentere gruppebesvarelser, er blevet ændret 

en smule for at understøtte arbejde på computere med lav skærmopløsning.  

Det er sikret, at der altid er afsat plads til to dokumenter i de to oversigter over doku-

menter fra og til gruppen (er der flere end to dokumenter, vises en scrollbar). Hvis der 

benyttes en skærm med lav opløsning kan dette bevirke, at kommentarfeltet bliver 

lille, og derfor kan brugeren nu klikke på -knappen for at få vist kommentarerne i en 

selvstændig dialog med redigeringsmuligheder. 
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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. 

➢ Censorlogin 
Det er nu blevet muligt at oprette censorlogins med personlige koder til LUDUS Web. 

Censorerne skal stadig logge på via LUDUS Webs censoradgang, hvor ui/main i 

URL'en erstattes med ui/censor. De personlige logins giver censorerne mulighed for at 

få et overblik over deres censorater på skolen og giver dem samtidig adgang til den 

nye funktion til karakterindtastning ved mundtlige eksamener (se mere om dette under 

punktet Karakterindtastning).  

For at anvende den nye funktion med censorlogins skal funktionen opsættes i LUDUS 

Web system>>Indstillinger>>Censorlogin. Her er der mulighed for at angive, hvor-

dan de nye brugere til censorerne skal sættes op med prefix til brugernavne, antal dage 

som censorerne kan se eksaminerne, længde på initialt kodeord og prædefinerede un-

derskrivere på censorbreve, der kan sendes til censorerne. 

Efter konfiguration af censorlogins, skal administrative medarbejdere tildeles adgang 

til LUDUS Web>>Censorer>>Censorlogin for at kunne administrere censorernes 

brugere til systemet. Under det nyoprettede faneblad Censorlogin er det muligt at 

fremsøge censorer ud fra flere filtre, bl.a. ud fra om censorerne allerede er oprettede 

som brugere, og om de har fået tilsendt censorbrev. Når censorerne er fremsøgt, er det 

muligt at oprette, redigere og slette censorernes brugere. Herudover kan der sendes 

censorbreve til afsenderinstitutionernes e-Boks, som afsenderinstitutionerne herefter 

kan sende videre til de relevante censorer enkeltvist. Censorbrevene skal opsættes som 

skabelon, hvorfor 'Censorbreve' nu er tilføjet under LUDUS Web>>Skabeloner. 

 

Hvis skolen vælger ikke at opsætte den nye mulighed for censoradgang, så vil censo-

rerne stadig have adgang til censordelen af LUDUS Web på samme måde som tidli-

gere, hvor brugernavnet er personnummer og kodeordet er et standardkodeord, som 

skolen selv angiver i LUDUS Web System>>Brugeradministration>>Censorer. 

Censorerne vil dog ikke have adgang til den nye funktion til karakterindtastning ved 

eksamen med denne form for login. 

➢ Karakterindtastning ved mundtlige eksaminer 
Samtidig med indførelse af en ny type af censorlogin i LUDUS Web (se punkt oven-

for) indføres der en ny funktionalitet til karakterindtastning ved mundtlige eksaminer, 

som gør det muligt for eksaminatorer og censorer at indtaste karakterer direkte i 

LUDUS Web i realtid. Efter indtastning og godkendelse af karaktererne fra både cen-

sor og eksaminator, kopieres karaktererne direkte til protokollen. 
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Den nye funktionalitet er relevant både for lærere/eksaminatorer, censorer og admini-

strative. 

 

Karakterindtastning for lærere/eksaminatorer 

Lærere har adgang til den nye funktionalitet gennem menupunktet LUDUS 

Web>>Eksamen. Læreren kan (som før) finde egne eksaminer både under fanebladet 

Min eksamen og Samlet oversigt, men har nu også mulighed for at tilgå en dialog til 

karakterindtastning ved at klikke på fagnavnet ved en eksamen, hvis fagnavnet er un-

derstreget. Her ses et eksempel på understregningen: 

 
 

Det vil kun være muligt at tilgå karakterindtastningsdialogen, hvis censorlogin er kon-

figureret i systemdelen (se ovenfor om Censorlogin).  

I karakterindtastningsdialogen kan læreren indtaste karakterer, tilføje bemærkninger 

til karakteren og godkende karaktererne med signatur. Både censor og eksaminator 

skal godkende karaktererne, før de bliver kopieret til protokollen. Læreren kan fra dia-

logen desuden udskrive en karakterliste uden karakterer, hvis dette skulle være nød-

vendigt. 

Læreren vil under fanebladet Min eksamen kunne se om karakterer for en eksamen er 

godkendt ved at se på den nye kolonne 'Status'. Der vil her vises et grønt flueben, hvis 

både censor og eksaminator har godkendt karaktererne. Der vil vises et grønt flueben i 

parentes, hvis kun eksaminator eller censor har godkendt karaktererne. Hvis karakte-

rerne endnu ikke er godkendt, vil feltet være blankt. 

Karakterindtastning for censorer 

Censorer har adgang til den nye funktionalitet gennem censoradgangen til LUDUS 

Web (se afsnit ovenfor om Censorlogin), hvis skolen har konfigureret censorlogins i 

LUDUS Web System>>Indstillinger>>Censorlogin, og hvis en administrativ med-

arbejder har tildelt censoren en personlig bruger i LUDUS Web>>Censorer>Censor-

login. Med det personlige login har censor adgang til fanebladet Karakterindtast-

ning, hvor censor på samme måde som eksaminator kan klikke på fagnavnet for en 

eksamen og få adgang til karakterindtastningsdialogen, hvor censor kan indtaste ka-

rakterer, tilføje bemærkninger til karakteren og godkende karaktererne med signatur.  

I dialogen har censor desuden mulighed for at klikke på knappen 'Udskriv censordo-

kumentation', hvilket generer en PDF-fil, som censor kan bruge som dokumentation 
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for eksamen.  

Censor vil på fanebladet Karakterindtastning kunne se om karakterer for en eksa-

men er godkendt ved at se på kolonnen 'Godkendt'. Der vil her vises et grønt flueben, 

hvis både censor og eksaminator har godkendt karaktererne. Der vil vises et grønt 

flueben i parentes, hvis kun eksaminator eller censor har godkendt karaktererne. Hvis 

karaktererne endnu ikke er godkendt, vil feltet være blankt. 

Karakterindtastning for administrativt personale 

Administrativt personale kan få adgang til den nye funktionalitet gennem menupunk-

tet LUDUS Web>>Eksamen. Her er der oprettet et nyt faneblad Karakterindtast-

ning. Her kan der med udgangspunkt i søgekriterierne 'Periode', 'Afdeling' og 'Lærer' 

fremsøges mundtlige og flerfaglige prøver. Det er muligt at udskrive karakterlister 

uden karakterer fra fanebladet Karakterindtastning. 

Brugeren kan klikke på fagnavnet for en eksamen (på samme måde som for eksamina-

torer og censorer), hvilket giver adgang til karakterindtastningsdialogen, hvor den ad-

ministrative medarbejder har adgang til at indtaste og redigere karakterer, bemærknin-

ger til karaktererne, dispensationskoder og dispensationsbemærkninger. Ved redige-

ringer kræves en signatur. Ved klik på 'Gem og luk' vil ændringer gemmes og karakte-

rerne kopieres til protokollen. 

Administrative medarbejdere har desuden mulighed for at udskrive karakterlister med 

eller uden karakter fra karakterindtastningsdialogen.  

 

➢ UNI-login: Kørslen ‘Indsend brugerdata til UNI-login WS10’ 
I LUDUS Web system>>Indstillinger>>Konfiguration>>UNI-Login kan man defi-

nere et antal dage efter sidste undervisningsdag, hvor kursisters data fortsat skal være 

inkluderet i indberetningen til STIL/UNI-login via WS10-webservicen. 

Hidtil har dette fungeret i forhold til webholdets/undervisningsmodulets slutdato for 

kursister, der ikke er udmeldt. Fremover vil denne indstilling også gælde i forhold til 

kursisters udmeldelsesdato fra webhold/undervisningsmoduler, således at kursisters 

UNI-login bliver vedligeholdt i det definerede antal dage, efter kursisten er udmeldt. 

➢ Indlæsning af Uddannelsesmodel (IPL) 
Indlæsningen af uddannelsesmodellen (IPL) har fejlet i en periode. Årsagen er, at 

STIL fejlagtigt har udmeldt nogle uddannelser to gange med forskellige ID'er. 

Det har ikke været muligt for STIL selv at rette fejlen, så i denne opdatering, sletter vi 

de forkerte uddannelser, hvorefter indlæsningen kan afvikles som normalt.  

➢ Kursistadm>>Udsted HFE-bevis: Intern fejl 
I menupunktet Kursistadm kunne åbning af fanebladet Udsted HFE-bevis medføre 

intern fejl ved enkelte kursister. Fejlen er rettet. 



 

 

Side 16 af 27 

 

 

➢ XPRS 
Indberetningerne 'Elever til prøve' og 'Prøveplan' kan nu også indsendes til XPRS som 

tom indberetning. 

➢ Elevdatabasen 
Indberetningen til elevdatabasen fejlede for mange skoler. 

For at sikre, at skolerne får sendt alle deres aktive kursister ind, vil indberetningen til 

elevdatabasen blive nulstillet med LUDUS Web 2.121.0. Dermed vil kørslen starte 

med at indsende alle aktive kursister.  

 

Bemærk, at det er en forudsætning, at anmodningen om dataadgang til elevdatabasen 

godkendes af skolens STIL-kontaktperson, som også har modtaget mail om anmod-

ningen.  

➢ Koder: Lærer og Medarbejder 
I menupunktet Koder under Personale: Lærer og Personale: Medarbejder er filte-

ret udvidet, så man nu kan vælge at fremsøge lærere og administrative medarbejdere 

ved at angive initialerne. Bemærk, at periodefilteret ikke kan tømmes og dermed også 

aktivt ved fremsøgning via initialer.  

➢ Indberetning af gymnasialt fravær til STIL  
Der er foretaget en rettelse i kørslen 'Datavarehus – indberet GYM fravær' i menu-

punktet Kørsler.  

Denne kørsel, som benyttes til indberetning af fravær for gymnasiale uddannelser til 

STIL, kan på nogle skoler have medtaget fravær for enkelte andre kursister. Selv om 

disse indberetninger umiddelbart er modtaget af STIL, kan det forventes, at STIL vil 

afvise dem via den mailadresse, som er angivet i forbindelse med afviklingen af kørs-

len. I så fald skal skolen blot benytte den rettede kørsel til en ny indberetning.  

➢ Moduler: Visning af kontaktoplysninger 
På fanebladet Kursister i menupunktet Moduler har det hidtil været muligt at se kon-

taktoplysninger for et helt hold ad gangen og udskrive en adresseliste, dog kun med 

oplysninger om de kursister, hvor der var registreret 'Ja' til at videregive informatio-

ner. 

Imidlertid har det vist sig, at mange kursister har haft denne markering uden reelt at 

have valgt det, så de andre kursister på holdene har haft adgang til kontaktoplysninger, 

som nogle reelt ønskede skjult. Vi har derfor valgt at fjerne kontaktoplysninger fra 

dette faneblad for alle brugertyper.  
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➢ Hold: Undervisningsforløb 
I menupunktet Hold er der oprettet et faneblad Forløb, hvor lærerne kan oprette og 

redigere forløb. 

I løbet af de kommende releases af LUDUS Web vil funktionaliteten blive udbygget, 

så dette faneblad kan overtage pladsen fra fanebladet Undervisningsbeskrivelse i me-

nupunktet Moduler. 

I løbet af de næste releases af LUDUS Web vil funktionaliteten blive udbygget, så 

dette faneblad kan overtage pladsen fra fanebladet Undervisningsbeskrivelse i menu-

punktet Moduler.  

➢ Gruppebesvarelser 
Den dialog, som lærere bruger til at kommentere gruppebesvarelser, er blevet ændret 

en smule for at understøtte arbejde på computere med lav skærmopløsning.  

Det er sikret, at der altid er afsat plads til to dokumenter i de to oversigter over doku-

menter fra og til gruppen (er der flere end to dokumenter, vises en scrollbar). Hvis der 

benyttes en skærm med lav opløsning kan dette bevirke, at kommentarfeltet bliver 

lille, og derfor kan brugeren nu klikke på -knappen for at få vist kommentarerne i en 

selvstændig dialog med redigeringsmuligheder. 
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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. 

➢ CØSA-aktivitet>>Skolepraktik 
En skole har oplevet, at der ikke blev beregnet årselever for en enkelt elev. Fejlen op-

stod, hvis der i et skolepraktikopholds periode ikke fandtes et skoleophold. Fejlen er 

rettet. 

➢ EUX-bevis: Logo og underskrift 
Ved en fejl kom underskrift eller logo ikke med ifm. udskrivelse af EUX-beviser. Fej-

len er rettet i menupunkterne Kursistadm>>EUX-bevis og Masseudstedelse af bevi-

ser.  

Opsætning af underskrift og logo sker i LUDUS Web system under Indstillin-

ger>>Konfiguration>>Underskrift til beviser m.m. 

➢ EUD-beviser: Forkert dato på uddannelsesbevis 
En skole har i forbindelse med udstedelse af et uddannelsesbevis via menupunkt 

EUD-bevis oplevet, at datoen under 'Uddannelse afsluttet' var forkert. 

Fejlen er rettet, og nu anvender systemet altid seneste slutdato fra kursistens uddannel-

sesaftaler. 

➢ EUD-beviser: Uddannelsesbevis til landmandsuddannelsen 
Følgende rettelse på er foretaget på uddannelsesbeviset for specialerne 'Produktionsle-

der, trin 3, niveau 4' og 'Agrarøkonom, trin 4, niveau 5' på landmandsuddannelsen: 

Systemet anvender fremover slutdatoen på kursistens elevforløb. 

➢ EUD-beviser: Praktikerklæring 
En skole har i forbindelse med udstedelse af praktikerklæring via menupunkt EUD-

beviser oplevet, at systemet benyttede en forkert dato.  

Fejlen er rettet, og nu anvender systemet altid seneste slutdato fra kursistens uddannel-

sesaftaler. 

Der er ikke foretaget nogen ændringer ift. startdatoen. 
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➢ UNI-login: Kørslen ‘Indsend brugerdata til UNI-login WS10’ 
I LUDUS Web system>>Indstillinger>>Konfiguration>>UNI-Login kan man defi-

nere et antal dage efter sidste undervisningsdag, hvor kursisters data fortsat skal være 

inkluderet i indberetningen til STIL/UNI-login via WS10-webservicen. 

Hidtil har dette fungeret i forhold til webholdets/undervisningsmodulets slutdato for 

kursister, der ikke er udmeldt. Fremover vil denne indstilling også gælde i forhold til 

kursisters udmeldelsesdato fra webhold/undervisningsmoduler, således at kursisters 

UNI-login bliver vedligeholdt i det definerede antal dage, efter kursisten er udmeldt. 

➢ Opkrævning 
En skole har oplevet, at der ikke kunne laves opkrævning på et fiktivt CVR-nr. Fejlen 

er rettet. 

➢ Redigering af skolepraktik: Intern fejl 
Nogle skoler har under Kursistadm>>Elevforløb oplevet intern fejl ifm. redigering 

af praktikforhold af typen 'Skolepraktik. Fejlen er rettet. 

➢ Indlæsning af Uddannelsesmodel (IPL) 
Indlæsningen af uddannelsesmodellen (IPL) har fejlet i en periode. Årsagen er, at 

STIL fejlagtigt har udmeldt nogle uddannelser to gange med forskellige ID'er. 

Det har ikke været muligt for STIL selv at rette fejlen, så i denne opdatering, sletter vi 

de forkerte uddannelser, hvorefter indlæsningen kan afvikles som normalt. 

➢ Oprettelse af stillingsbetegnelser 
Under Koder er det nu muligt at oprette 'Stillingsbetegnelser'.  

Stillingsbetegnelserne skal bruges af KUD på Kursistadm>>Stamdata EUD m.fl. 

➢ Kursistadm>>Stamdata EUD m.fl. 
På fanebladet Stamdata EUD m.fl. er området 'Uddannelsesbaggrund' fjernet. Til 

gengæld er der kommet et nyt område 'Ansættelse'.  

Det nye område skal bruges af KUD til at angive 'Ansættelsessted' og 'Stillingsbeteg-

nelse' på eleverne. 

➢ EUD-beviser: Bevis for praktisk oplæring 
Nogle skoler har oplevet fejl på grundforløbsbeviser i forhold til, hvilke kvalifikatio-

ner og specialer der kom på beviset. 

Fejlen er rettet, så når brugeren tilføjer én eller flere kvalifikationer og vælger et spe-

ciale til den enkelte kvalifikation, vil både kvalifikationen og specialet nu komme med 
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på beviset. Har en elev flere kvalifikationer, vil disse blive listet under hinanden på 

beviset.  

I sidehovedet har der tidligere fremgået uddannelse og speciale. Dette er rettet til kun 

at være uddannelsen, så vi følger skabelonen fra UVM. 

Rettelsen gælder for bevistype 'Bevis for gennemført grundlæggende praktisk oplæ-

ring', som kan tilgås fra menupunkt EUD-beviser.  

➢ EUD-beviser: Den danske kvalifikationsramme 
Oplysningen om niveauet på den danske kvalifikationsramme har været forkert på ud-

dannelse 1570, version 10, speciale 4. Vi har tidligere angivet niveau 4, men det er nu 

rettet til niveau 5. 

➢ Kørsler: Hent ansøgninger fra optagelse.dk [NY] 
Kørslen 'Hent ansøgninger fra optagelse.dk [NY]' er ændret, så ansøgninger til 10. 

klasse fremover hentes via den "nye" kørsel. 10. klasse kan forsat administreres via 

menupunktet Optagelse (EUD). 

➢ Kørsler: Hent ansøgninger fra optagelse.dk [NY] 
Enkelte skoler har oplevet, at de ikke fik leveret alle ansøgninger med den nye kørsel. 

Fejlen er opstået hos STIL, da de ved en fejl fik lukket op for ansøgninger via deres 

nye brugerflade hos optagelse.dk for tidligt. 

I denne release tjekker vi, om skolen har forsøgt at hente ansøgninger efter 1/8-2022. 

Har skolen det, vil systemet – næste gang kørslen afvikles – hente alle ansøgninger, 

der er lavet på optagelse.dk efter 1/8-2022 for at sikre, at I har fået leveret alle ansøg-

ninger. 

Når systemet henter alle ansøgninger tilbage til 1/8-2022, så vil skolen også få opdate-

ret allerede modtagne ansøgninger, og de vil være at finde på fanebladet Til behand-

ling. 

Bemærk, at dette desværre også gælder for allerede optagne elever! Skolen kan ikke 

selv rette status på disse elever. Derfor skal skolen, hvis I har sådanne elever, ind-

sende en supportsag med angivelse af, hvilke optagne elever der nu står med en 

forkert status, og så vil vi rette det for jer. 

➢ Starttilskud (MESTP og PROEP) 
I april lancerede vi en ny løsning på registrering og beregning af MESTP og PROEP. 

Løsningen skulle løse problemet med, at der kunne udløses flere MESTP og PROEP 

for samme elev. 
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Det har efterfølgende vist sig, at der i særlige situationer stadig kunne forekomme ele-

ver, der fik MESTP og PROEP flere gange. 

Vi fastholder løsningen, men vi er nødt til at stramme op på kravene i forbindelse med 

oprettelse af elevforløb på disse elever. For at der fremover udløses tilskud af typen 

MESTP og PROEP, så er det en forudsætning, at startdatoen på elevforløbet er lig 

startdatoen på uddannelsesaftalen. 

Vi har lavet en ny kontrol under CØSA-aktivitet>>Fuldtid>>Kontrol. Den nye kon-

trol 'Starttilskud' fremfinder uddannelsesaftaler af typen Mesterlære eller Produktions-

skolebaseret EUD, der har startdato i indberetningsperioden. Kontrollen tjekker heref-

ter, om der er elevforløb med samme startdato. Er der ikke nogen elevforløb med 

samme startdato, vises oplysninger om uddannelsesaftalen.  

➢ Koder: Lærer og Medarbejder 
I menupunktet Koder under Personale: Lærer og Personale: Medarbejder er filte-

ret udvidet, så man nu kan vælge at fremsøge lærere og administrative medarbejdere 

ved at angive initialerne. Bemærk, at periodefilteret ikke kan tømmes og dermed også 

aktivt ved fremsøgning via initialer.  

➢ Hold: Undervisningsforløb 
I menupunktet Hold er der oprettet et faneblad Forløb, hvor lærerne kan oprette og 

redigere forløb. 

I løbet af de kommende releases af LUDUS Web vil funktionaliteten blive udbygget, 

så dette faneblad kan overtage pladsen fra fanebladet Undervisningsbeskrivelse i me-

nupunktet Moduler, og funktionalitet bliver i den forbindelse også tilgængelig for 

webhold. 
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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. 

➢ UNI-login: Kørslen ‘Indsend brugerdata til UNI-login WS10’ 
I LUDUS Web system>>Indstillinger>>Konfiguration>>UNI-Login kan man defi-

nere et antal dage efter sidste undervisningsdag, hvor kursisters data fortsat skal være 

inkluderet i indberetningen til STIL/UNI-login via WS10-webservicen. 

Hidtil har dette fungeret i forhold til webholdets/undervisningsmodulets slutdato for 

kursister, der ikke er udmeldt. Fremover vil denne indstilling også gælde i forhold til 

kursisters udmeldelsesdato fra webhold/undervisningsmoduler, således at kursisters 

UNI-login bliver vedligeholdt i det definerede antal dage, efter kursisten er udmeldt. 

➢ Opkrævning: Fiktivt CPR-nr. 
En skole har oplevet, at der ikke kunne laves opkrævning på et fiktivt CVR-nr. Fejlen 

er rettet.  

➢ Koder: Lærer og Medarbejder 
I menupunktet Koder under Personale: Lærer og Personale: Medarbejder er filte-

ret udvidet, så man nu kan vælge at fremsøge lærere og administrative medarbejdere 

ved at angive initialerne. Bemærk, at periodefilteret ikke kan tømmes og dermed også 

aktivt ved fremsøgning via initialer.  

➢ Hold: Undervisningsforløb 
I menupunktet Hold er der oprettet et faneblad Forløb, hvor lærerne kan oprette og 

redigere forløb. 

I løbet af de kommende releases af LUDUS Web vil funktionaliteten blive udbygget, 

så dette faneblad kan overtage pladsen fra fanebladet Undervisningsbeskrivelse i me-

nupunktet Moduler, og funktionalitet bliver i den forbindelse også tilgængelig for 

webhold. 
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LUDUS Web system 

I dette afsnit omtales rettelser og ændringer i LUDUS Web systemdel. 

➢ Censorlogin 
For at anvende den nye funktion med censorlogins skal funktionen opsættes i LUDUS 

Web system>>Indstillinger>>Censorlogin. Her er der mulighed for at angive, hvor-

dan de nye brugere til censorerne skal sættes op med prefix til brugernavne, antal dage 

som censorerne kan se eksaminerne, længde på initialt kodeord og prædefinerede un-

derskrivere på censorbreve, der kan sendes til censorerne. 
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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 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 tilstrækkeligt 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: 

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

adresse, samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og da-

tabaseserveren. Normalt godkendes bare. Værdien VUC for databasens navn 

må ikke ændres.  

o Her vises den aktuelt anvendte værdi for dokumentserverens navn samt 

et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og doku-

mentserveren. Normalt godkendes bare. 

o Her vises den hidtil anvendte grænse for dokumenters størrelse (default 

20 MB). Angiv eventuelt en anden værdi. 

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

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

melse, porte og servertype). Normalt godkendes bare. 

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

andet. Normalt bør man undlade at skifte. 

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

o 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.  
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Nyinstallation 

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

på serveren. 

• Hent den nyeste installationsfil for LUDUS Web fra denne internetadresse:  

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

• Installationsprogrammet foreslår en standardmappe til installationen, men man 

kan vælge en anden.  

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

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

en fejl under afviklingen af LUDUS Web konfigurator. Når denne meddelelse 

kommer, 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. 

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

onsvindue. 

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

kommunikationen mellem webserveren og databaseserveren. Værdien 

”VUC” for databasens navn må ikke ændres.  

o Angiv navnet på dokumentserveren samt et portnummer til kommuni-

kationen mellem webserveren og dokumentserveren.  

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

anden værdi. 

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

o Angiv de ønskede værdier for serverens parametre (hukommelse, porte 

og servertype). Kontakt eventuelt EG i tvivlstilfælde. 

o 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. 

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

o 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. 

• 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. 


