
EN SAMLET 
SKOLEPAKKE 
Et effektivt skolesystem 
der dækker jeres behov 
for administration af elever, 
økonomi og løn
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Automatisering og 
effektivisering af 
skoleadministration
Med den samlede skolepakke får I et effektivt redskab for skolens administration af elever, 
økonomi og løn. Skolepakken består af UVskole, der samler elevadministration og økonomi 
i et overskueligt og brugervenligt system, samt DSA Løn hvor I sikkert og effektivt kan hånd-
tere lønudbetalinger til jeres ansatte. 

Gør skoleadministration simpelt og frigør tid

Administration af elever, økonomi og løn er ofte omfattende og komplicerede opgaver at 
varetage korrekt og effektivt. Især i skolesektoren hvor samarbejde mellem mange fag-
grupper og udveksling af data er en fast del af hverdagen. Dette besværliggøres yderligere 
af traditionelle og tunge integrationer mellem skolen og dets forskellige it-systemer, der 
forhindrer smidige arbejdsgange mellem ledelsen, sekretærer, lærer, forældre og elever. Så-
dan behøver det ikke at være. 

Med den samlede skolepakke kan I samle alle administrative oplysninger på elever, foræl-
dre og ansatte et sted. Samtidig sikrer integrationerne mellem vores administrative syste-
mer, effektive og nemme arbejdsgange for den enkelte medarbejder. De mange intelligen-
te funktioner og den høje grad af automatisering i UVskole og DSA-løn gør administration af 
elever, økonomi og løn mere enkel og ligetil. Ved at automatisere en lang række af de ellers 
komplekse og tidskrævende administrative processer, effektiviseres arbejdet og risikoen 
for fejl i indtastninger og beregninger reduceres.  Det giver overskud. 

Vores systemer er altid opdateret i forhold til den nyeste lovgivning, herunder de indbe-
retninger skolerne skal foretage samt overenskomst-opdateringer for altid korrekt bereg-
ningsgrundlag i vores lønsystem. 

Skolepakken kan tilpasses netop jeres behov gennem diverse tilkøbsmoduler og integrati-
oner til andre systemer.  Inkluderet gratis i den samlede skolepakke er vores moduler Ven-
teliste, Karakterweb og e-Boks, der hjælper med at løse administrative opgaver på skolen 
nemmere og mere enkelt. 



Jeg er super glad for UV-Skole. Det er jo hele skolens ”nervesystem”, der bliver 
berørt, når der bliver trykket på knappen. I systemet under Økonomi er det muligt 
at søge på rigtig mange parametre og derfor hurtigt at finde frem til specifikke 
posteringer. Opkrævning af skolepenge m.v. kan ændres løbende med angivelse 
af dato på det aktuelle tidspunkt. 

Elevadministrationen ”taler” direkte sammen med Tilbagemelding.dk og opdate-
ring af adresseændringer sker også automatisk hver nat, så det er nemt at holde 
Intra ajour. 

Derudover er supporten altid klar med svar på alle mine spørgsmål og der er lavet 
gode vejledninger som jævnligt bliver opdateret. ”

Sekretær, Ansvarlig for elevadministration og finansbogholderi Birgitte Sejer
Haahrs Skole
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Unikt overblik og indblik i 
alle løndele: 

• DSA-løn er fleksibelt og kan 
sættes op til at tage højde for alle 
tænkelige varianter inden for løn, 
pension m.m. 

• DSA-Løn holdes opdateret med 
nyeste overenskomster, love, reg-
ler mv. for altid korrekt beregning 
og beregningsgrundlag.  

• Løndele, der er afhængige af 
lønreguleringsfaktoren reguleres 
automatisk.  

• Tidsstyringen virker både frem og 
tilbage i tiden! Der kan til enhver 
tid genberegnes på løn, der er kørt 
i DSA-Løn.  

• Unik lønseddel der er nem at læse 
for medarbejderen og samtidig 
informativ for lønmedarbejderen.  

• Budgettering af løn/ferie/ pensi-
on kan ske med få klik.

Automatisering og 
effektivisering af 
Elevadministration og økonomi:

• I UVskole er finans og elevbog-
holderi samlet i et modul. Dette 
betyder at rate opkrævning bliver 
faktureret og bogført i samme 
arbejdsgang. 

• Muligt at arbejde i fremtidig 
skoleår– herunder forberede 
kommende skoleår og oprettelse 
af kommende elever. 

• UVskole er altid opdateret, med 
de indberetninger skolerne skal 
foretage i forhold til den nyeste 
lovgivning.  

• Stor fleksibilitet i elevøkonomi 
herunder automatiske korrektio-
ner når der sker ændring i elevens 
opkrævning - Søskendemoderati-
on beregnes automatisk, også for 
sammenbragte familier.
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Optimal sikkerhed og sikker 
databehandling:

• UVdata får årligt udarbejdet 
en ISAE 3000 (GDPR) samt en 
ISAE 3402 type 2 erklæring fra 
en uafhængig  statsautoriseret 
revisor der til enhver tid bekræf-
ter UVdata’s overholdelse af de 
generelle it-kontroller og UVdata’s 
behandlingssikkerhed i relation til 
persondata.  

• Med UVskole har skolen ikke 
længere ansvaret for drift samt 
backup. Data ligger i et sikret 
servermiljø, hvor der flere gange 
dagligt tages back-up.  

• UVskole installeres på Windows 
Pc’er og data ligger ikke lokalt. 
Hvis en pc går i stykker mister I 
ikke jeres data. Programmet skal 
blot installeres på ny pc, og så er 
der adgang til jeres data igen.  

• Hvis der er behov for at gemme 
personfølsomme oplysninger, så 
kan filer uploades til den enkelte 
elevs personmappe, og som alt 
andet data ligger personmapper 
også i sikret servermiljø. 

Stærke integrationer:

• Integration til Nets med auto-
matisk import-eksport af data fra 
UVskole. 

• Integrationer til karakterdata-
basen, tilbagemelding. dk, STIL, 
Skoleintra m.m 

• Integrationer til brugeradmini-
strationen, hvor data på elever, 
forældre og ansatte overføres 
automatisk. 

• Adresseændringer ajourføres 
automatisk i UVskole via CPRregi-
streret. 

• Udtræk (Excel/PDF) og fildannel-
ser som gør det enkelt og sikkert 
at overføre data fra DSA Løn til 
økonomisystemer, Danmarks 
Statistik, Eunomia mv.

Vi overgik til DSA-Løn i august 2016, og jeg har ikke fortrudt et sekund. Har et 
super overblik over de ansatte. Skal man lave en rettelse bagudrettet eller frem-
adrettet kan man med det samme se konsekvenserne frem i tiden. Det er helt 
fantastisk. Dette er fx også genialt i forbindelse med budgetlægning/-opfølgning. 

En anden ting er servicen. Er ikke vant til at den er så høj fra vores tidligere løn-
system. Man kommer hurtigt igennem på telefonen, og får løst problematikker 
med det samme. Kan kun varmt anbefale dette lønsystem.”

Regnskabschef Klaus Nygaard Jensen
Johannesskolen (Frederiksberg)
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Skolepakken kan tilpasses netop jeres behov gennem diverse tilkøbsmoduler og integra-
tioner til andre systemer.  Inkluderet gratis i den samlede skolepakke er vores moduler 
Ventelisten, Karakterweb og e-Boks, der hjælper med at løse de administrative opgaver på 
skolen nemmere og mere enkelt.

Venteliste
Ventelisten er et modul i UVskole hvor skolen har et overskueligt overblik over alle elever 
på venteliste. 

Modulet giver forældre mulighed for at opskrive børn på skolens venteliste digitalt ved brug 
af Nem-id. Opskrivningen kommer direkte ind i skolens administrative del af ventelisten 
hvorfra skolen kan arbejder videre med stamdata. Ventelisten giver skolen et godt overblik 
over alle elever på venteliste og der kan udskrives både standardlister og egne udsøgninger. 
Skolen kan hurtigt og nemt fra ventelisten sende mail til forældre om opdatering af opskriv-
ningen eller indkaldelse til samtale/møde på skolen. Elever der optages på skolen kan let og 
enkelt oprettes med alle data og relevante informationer i elevadministrationen.

KarakterWeb
Med UVskole-modulet KarakterWeb kan faglærerne logge ind med Uni-login og give stand-
punktskarakter, arbejdsindsats og kommentar på de enkelte fag hos eleven. 

Benytter skolen skoleintra fra Itslearning, integreres modulet KarakterWeb som et faneblad 
i skoleintra. Lærerne skal ikke længere logge på forskellige systemer, men kan give karakte-
ren direkte i skoleintra.

Kontoret kan følge med direkte i UVskole hvor langt de enkelte lærere er med indtastning 
af karakterer.  Når karakteren er indtastet, kan de frigives overfor eleverne og forældre. Og 
karaktererne kan findes som et faneblad i skoleintra.

Med karakterWeb er det ikke længere nødvendigt at benytte eksterne systemer til karak-
tergivning.

For skoler der anvender DSA-elev skal der ikke længere eksporteres hold og importeres ka-
rakterer.

e-Boks
Med modulet e-Boks i DSA-løn kan skolen levere lønsedler i e-Boks, som er en sikker post-
kasse (iht. GDPR). Gennem modulet er det muligt på tidspunktet for lønkørselen at angive 
hvilken dato lønsedlen ønskes leveret i e-Boks.  Dette betyder at kontoret kan lave lønnen 
tidligt på måneden og først levere lønseddel i e-Boks eks. 2 dage inden dispositionsdato.

Udover ventelisten, e-boks og KarakterWeb kan der tilkøbes en række andre moduler.  
For yderligere information se produktkatalog ”EN SAMLET SKOLEPAKKE”.

Moduler i skolepakken



7

Adgang til dedikeret support
Støder du på problemer eller har brug for hjælp når du arbejder i systemerne, så sidder vores 
dedikererede konsulenter klar til at give personlig support ved telefonen eller gennem din 
skærm (via TeamViewer) i vores supportsystem. Vores konsulenter beskæftiger sig udeluk-
kende med de frie skoler og kender til skolernes arbejdsgange og problematikker. De har 
stor indsigt i de løsninger, vi supporterer, og ved, hvad løsningen betyder for jeres arbejds-
gange.

Når vi går i gang med indskrivning af næste års 0. og 10. klasse, er jeg meget glad 
for at benytte skolekommentar i ventelistesystemet. Det letter mit arbejde, fordi 
jeg kan skrive en valgfri tekst som kan bruges til sortering, og dermed få et super 
godt overblik af løbende status.”

Skolesekretær, Katrina Schüsler, Sct. Mariæ Skole



Kom nemt og sikkert i gang

Vi slipper jer ikke før I er godt i gang:

• Ved overgang til den samlede skolepakke, laver 
vi i fællesskab, den nødvendige opsætning så I 
kommer godt i gang.  

• Ved opstart ydes undervisning i systemet. 

• Løbende opfølgning fra vores support team 
indtil I er sikkert i gang.

Kontakt os og hør mere
Få det fulde indblik i alle de fordele og muligheder, 
som den samlede skolepakke kan 
give netop dig og din skole.

Kontakt os og hør mere om en samlede 
skolepakke.
 
Anders Hasager Kirk 
Product Owner UVskole
M: support@uvdata.dk
T: 72 28 70 30

Tina Høyer Christensen
Product Owner DSA-Løn 
M: support@uvdata.dk
T: 72 28 70 30


