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Agenda
Velkommen
Status, plan og organisering
Et blik ind i 2023
Nuværende og kommende processer
Afslutning

Praktisk info: 
Vi optager mødet
Skriv i chatten med spørgsmål / kommentarer
Vi har ikke tid til at svare i dag, men vender tilbage
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VISION – SDU SIS

• De studerende oplever en sammenhængende  
og fleksibel understøttelse af studieforløbet

• De studieadministrative medarbejdere har en 
effektiv digital platform

• SDU´s systemforvaltning bygger på robust 
målarkitektur og stærke kompetencer

• Data er opdaterede og tilgængelige for både 
studerende, undervisere og ledere
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Hvorfor gør vi det?

Fordi vi SKAL – STADS er en 
gammel dame
Fordi vi VIL – nye vilkår for SDU

Vi skal kunne både noget nyt og 
noget vi kender
Og det skal kombineres på nye 
måder
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Nationalt program
- Udbud
- Leverandørstyring
- Løsning til hovedprocesserne
- Begreber og datamodel
- Nationale integrationer
- Fælles kompetenceudvikling og 
ressoourcedeling

SDU program
- SDU tilpasninger
- SDU processer og arbejdsgange
- SDU integrationer / systemer 
- Implementering af begreber
- Implementering af nye processer
- SDU kompetenceudvikling 

SAMARBEJDE / BESLUTNINGSDYGTIGHED
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Master solution 
Det nationale program
Mette Thomassen

Styregruppe
Direktør, Thomas Buchvald Vind
Prorektor, Helle Waagepetersen
Studieservice, Annette Lund
Digital, Bue Raun Andersen
IT, Jacob-Steen Madsen
SAMF, Annette Schmidt
TEK, Henning Andersen 

Programsekretariat
Programleder: 
Mette Thomassen

Forretningsprocesser 
og konfiguration
PL - Maria Vonsild

Datamigrering, 
informationsmodel og 
data til rapportering
PL – Peter Gustav

Integrationer og 
SDU udvikling
PL - Poul Basse

Programorganisering – forankring og koordinering

UR

SAK ADM 

Referencegruppe
Fak. sekretariatschefer

Arkitekturboardet

Operationel faglig 
styregruppe
Formand: Annette Lund 
PL - Maria Vonsild

Ledergruppen Studie Service
SAMF: Annette Schmidt 
TEK Henning Andersen
Efter behov:PL data, samt 
kerneressourcer

Operationel teknisk  
styregruppe
Formand: Bue Raun Andersen
PL – Poul Basse

SDU IT Jacob-Steen Madsen og 
Jørgen Mint
Design Jan Pedersen
Efter behov: Projektleder data, 
samt kerneressourcer

Informationssikkerhed 
og databeskyttelse

Programledelse

Formands-
koordinering
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SDU plan – Fire bølger
1 – Mobilisering
 Resultat: Vi har organisering, ressourcer

og viden til at indgå i det nationale program

2 – Forberedelse
 Resultat: Vi har processer, data og

integrationer parate til opsætning af den 
endelige løsning

3 – SDU-opsætning
 Resultat: SDU her et fungerende nyt studie-

Administrativt system med data fra STADS
og DANS

4 – Implementering
 Resultat: Programmet lukker og overdrager

Driftsopgaverne til den blivende organisation
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SDU Digital SDU plan – Fire bølger

1 – Mobilisering
 Resultat: Vi har organisering, ressourcer

og viden til at indgå i det nationale program

2 – Forberedelse
 Resultat: Vi har processer, data og

integrationer parate til opsætning af den 
endelige løsning

3 – SDU-opsætning
 Resultat: SDU her et fungerende nyt studie-

Administrativt system med data fra STADS
og DANS

4 – Implementering
 Resultat: Programmet lukker og overdrager

Driftsopgaverne til den blivende organisation

Forberedelse på 
forandringen

Overgangsplan –
herunder frys og åbne 
perioder

Undervisning

Etablering af netværk

Etablering af 
driftsorganisation

Overgang til drift

Bølge 4
Konfiguration af SDU-
opsætningen af den 
fælles Master Solution 
+ integrationstilkobling

Udvikling af egne 
systemer

Endelig datamigrering 
gennemføres

Teknisk + funktionel 
test af SDU-
opsætning

Bølge 3
Opsætning og test af 
fælles master solution 
samt teknisk pilot

Opstart på arbejde m. 
optimering og 
standardisering af de 
studieadministrative 
processer

Implementering af 
integrationsplatform 
samt løskobling af 
STADS

Udvikling af egne 
systemer

Opstart af 
datamigrering

Bølge 2
Etablering af 
Programorganisation
Rekruttering og 
frigørelse af 
ressourcer
Opdatering af eksisterende materiale vedr. processer og egne systemer
Kortlægning af manglende materiale
Anskaffelse af integrationsplatform

Bølge 1
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2022 aktiviteter
 Genstart af programmet

– Fra Kopernikus til Nyt SIS
 Mobilisering og organisering
 Opstart af de 3 SDU projektspor

 Færdiggørelse af udbudsmateriale
 Første runde: Kvalificering af tilbud

 Deltagelse i national procesarbejde
 Deltagelse i opstart af test og migreringsspor

 Forberede valg af integrationsplatform
 Kvalificere liste over systemer og integrationer
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2023 aktiviteter
 2 runder tilbudsevaluering og valg af leverandør
 Businesscase og gevinstkortlægning

 Deltage i afklaringsfasen
 Deltage i opsætning af Master Solution

 Brugerrejse for studerende og VIP
 SDU kortlægning af processer og 

optimeringspotentiale

 Test og datamigreringsstrategi
 Start på datakvalitetssikring
 Start på datamodellering

 Anskaffe integrationsplatform
 Opstart på løskobling af integrationer
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Samarbejde om 
processer
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SDU Digital Hovedprocesser i det nationale programfælleskab

Lettere studieliv. Fælles processer. Nye muligheder. 14

Optag studerende og 
betaling

Tilmelding til fagelement 
eller prøve samt 
registrering af studs. 
prøveresultat

Behandling af 
studentersager

Afslut eller afbryd 
studerendes forløb Opbyg uddannelse

Kommunikation til en eller 
flere studerende

Kommunikation med 
studerende: 

Behandling af data til 
indberetning

Opdatering af STÅ prognose

Indberetning til det statistiske 
beredskab

Rigsarkivet

Hoved-
proces

Del-
processer

Kommunikation og 
vejledning

Indberetning til 
indberetningsmyndighed 
og sammenhæng med 
nationale integrationer

Opret / rediger 
uddannelse

Udarbejd studieordning 
og uddannelsesstruktur

Gør studieordning 
offentlig tilgængelig

Input fra VIP indhentet

Input returneret

Udarbejd 
kursusbeskrivelse

Gør kursusbeskrivelse 
offentlig tilgængelig

Forbered optag

Sagsbehandl 
ansøgninger

Foretag faglig vurdering og 
evt. pointtildeling

Foretag studiepladsfordeling

Send afgørelser

Indskriv og onboard ansøger

Følg op på evt. ledige pladser

Følg op på betinget optagede 
ansøgere

Opsæt betaling

Opkræv betaling

Foretag betaling

Afmeld fagelement eller udmeld 
studerende

Betaling

Klargør 
fagelementudbud

Find og tilmeld 
studerende

Foretag tilmelding 
(stud.)

Tjek uddannelsesregler 
(løsningen)

Tildel plads

Tjek forudsætningskrav 
(løsningen)

Registrér resultat

Opsæt evaluering og 
send til studerende

Evaluer fagelement 
(stud.)

Behandl studentersag

Foretag faglig vurdering 
(VIP)

Udarbejd 
afgørelsessvar

Udarbejd 
afgørelsessvar

Registrer afgørelse

Dan bevis

Foretag kvalitetstjek

Distribuer bevis

Afbryd studerendes 
studieforløb (stud / TAP)

Automatiseringer

Vejledning henvendt til 
studievejledning

Manuel ved behov

Vejledning henvendt til 
akademisk vejleder

Vejledning henvendt til 
studieadministrativ vejledning

Uddannelse- og 
forskningsministeriet

+
Optag studerende, 
ansøgning via optagelse.dk 

Sammenhæng med nationale 
integrationer: SU m.v.

Proces-
ejerskab
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1519-12-2022

Procesejer

National procesgruppe

Procesgruppe 1

Sammenhæng i procesarbejdet

Procesejer

SDU procesgruppe

Procesgruppe 1

Procesgrupperne arbejder med de 
fælles hovedprocesser (90%)

Procesgrupperne arbejder med de fælles 
hovedprocesser + SDU processer der ikke er 
dækket af nyt SIS

Beslutningsvej

Leverandørsamarbejde
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Proces-
arbejde

Grundlag for at 
lykkes med 
implementering
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Farvel og tak 
Ses igen i 2023
Optagelsen af præsentationen samt slides lægges på SDUnet.

Nyhedsbrev hver måned på SDUnet.

Spørgsmål og kommentarer er meget velkomne til den videre dialog!

https://sdunet.dk/da/ledelse-og-strategi/projekter/nyt-sis/nyheder
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Kontakt os:

Mette Thomassen, programleder
mettho@sdu.dk

Maria Cecilie Vonsild, faglig projektleder
mcv@sdu.dk

Carina Thisted Mogensen, SDUnet og kommunikation
catmo@sdu.dk

Link til Nyt SIS-programmet på SDUnet: 

https://sdunet.dk/da/ledelse-og-strategi/projekter/nyt-sis

mailto:mettho@sdu.dk
mailto:mcv@sdu.dk
mailto:catmo@sdu.dk
https://sdunet.dk/da/ledelse-og-strategi/projekter/nyt-sis
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