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Skoleadministration samlet 
i ét system med elevens  
data i centrum. Tryghed og  
overskuelighed i hverdagen



Elevadministration 
og økonomi 
- Alle opgaver bliver 
løst ét sted
Elevadministration og økonomi er ofte omfattende og kompliceret opgaver at  varetage  
korrekt  og  effektivt.  Traditionelle integrationer mellem skolens forskellige it-systemer 
kan være tunge og besværlige discipliner, der forhindrer sammenhængende og smidige 
arbejdsgange mellem ledelsen, sekretærer, lærere, elever og forældre. Derfor er der brug for 
en højere grad af samarbejde og dataudveksling mellem de forskellige skolesystemer, hvor 
samarbejde mellem mange faggrupper og systemer er en fast del af hverdagen. Med  UV-
skole  samles  elevadministrationen  og  økonomi  i  et  overskueligt  brugervenligt  system,  
hvor  data  kun  skal  vedligeholdes ét sted.

Med samling af alle administrative oplysninger om elever og forældre gør UVskole hverda-
gens opgaver lettere og sikrer sammenhængende arbejdsgange på tværs af elevadmini-
stration og økonomi. Mange af de oplysninger der indtastes i elevadministrationen, bruges 
også i økonomimodulet. F.eks. når familien sættes op i elevadministrationen, så bliver der 
automatisk beregnet søskendemoderation i økonomimodulet. Samtidig vil integrationen 
mellem elevadministration og økonomi automatisere en lang række af de ellers komplekse 
og tidskrævende administrative processer. Dette betyder at data som tidligere skulle hånd-
teres manuelt, nu kan flyde smidigt mellem systemerne og sikre jer et unikt samt effektivt 
overblik over jeres elevadministrationog økonomi.

Adgang til dedikeret support
Støder du på problemer eller har brug for hjælp når du arbejder i UVskole, 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.



Skoleadministration  
samlet i et system 

• Elevadministration, økonomi og 
venteliste samlet et sted. 

• I UVskole er finans og elevbog-
holderi samlet i et modul. Dette 
betyder, at opkrævningsrate bliv-
er 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 korrek-
tioner når der sker ændring i 
elevens opkrævning.  Søskende 
moderation beregnes auto- 
matisk, også for sammenbragte 
familier.

Stærke integrationer

• I UVskole er mange af de 
dataoverførsler, der ofte foregår 
manuelt, forbedret med autom-
atiske processer. Skolen undgår 
derfor først at skulle danne en fil 
og dernæst at uploade/ 
downloade. 

• Adresseændringer ajourføres 
automatisk i UVskole via CPR- 
registret. 

• Tætte integrationer til brugerad-
ministrationen. Data på elever, 
forældre og ansatte overføres 
automatisk til brugeradministra-
tionen.  

• Integration til Nets med automa-
tisk import-eksport af data.  

• Yderligere integration til karakter-
databasen, DSA-løn, tilbagemeld-
ing.dk, STIL, Skoleintra m.m. 

• Skolen har ikke længere ansva-
ret 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.  

• UVdata får årligt udarbejdet en 
ISAE 3000 (GDPR) samt en ISAE-
type-2 erklæring fra en uafhæn-
gig statsautoriseret revisor der 
til enhver tid bekræfter UVdata’s 
overholdelse af de generelle 
it-kontroller og UVdata’s be-
handlingssikkerhed i relation til 
persondata.  

Optimal sikkerhed - Sikker data 
i et sikkert servermiljø



Jeg er super glad for UV-Skole. Det er jo hele skolens ”nervesystem”, 
der bliver berørt, når der bliver trykket på knappen. I systemet un-
der 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  
opdatering 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

Kom nemt og sikkert igang

Vi slipper jer ikke før I er godt i gang:

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

Anders Hasager Kirk 
Product Owner

M: support@uvdata.dk 

T: 72 28 70 30

• Ved overgangen til UVskole laver vi i fæl-
lesskab den nødvendige opsætning, så I 
kommer godt i gang. 

• Ved opstart ydes undervisning i systemet. 

• Løbende opfølgninger af vores support-
team indtil i er sikkert i gang. 

Z6AYK
Sticky Note
Billedet med blomster ind her


