
OM EUV 

Journalløsningen EUV er 
en velafprøvet løsning, 
der effektivt understøtter 
den faglige ungevejled-
ningsproces.  

Til vejledere, til 
administratorer og til 
ledelse… 

 

 
cgi.com 

© 2013 CGI GROUP INC. 

Kvalitet i ungevejled-
ningen med fleksibel it 

ngevejlederen har behov for et effektivt værktøj, der 
understøtter den daglige vejlederindsats. CGI’s EUV 
(Elektronisk Ungevejledning) giver præcis og hurtig 

beslutningsstøtte, der gør det muligt for ungevejlederen i 
Ungdommens Uddannelsesvejledning at vejlede den unge 
optimalt. 

 

 

EUV hjælper ungevejlederen med at holde fokus på den unge, og den 
unges behov for en styrket vejledningsindsats. Med EUV får ungevejlederen 
tilpasset forløbsunderstøttelse i sin vejledningsindsats. Forløbsunderstøt-
telsen er baseret på en indbygget hændelsesmotor, som automatiserer 
processen.  

EN UNGEJOURNAL BASERET PÅ EN STANDARDPLATFORM 

EUV er baseret på en Microsoft standardplatform med omfattende 
funktionalitet, blandt andet en veludbygget værktøjskasse og en naturligt 
indbygget journalføring. Systemet er fleksibelt opbygget med gode 
muligheder for lokale opsætninger hos det enkelte UU center. 

Den fleksible opbygning giver den enkelte vejleder mulighed for at tilpasse 
systemet til egne behov. Den intuitive brugergrænseflade giver desuden 
ungevejlederen en god brugeroplevelse, fordi systemet er baseret på 
velkendte Microsofts standardfunktioner med kendte genveje og ikoner: 
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OM CGI  
CGI har 69.000 medarbejdere på 400 
kontorer i 40 lande. Vi hjælper vores 
kunder til succes ved at bringe globale 
løsninger og kompetencer til deres 
lokale dørtrin.  

Samtidig har vi en disciplineret tilgang 
til leverancer, som gør os markedsled-
ende inden for it-projekter til tiden og 
inden for budget. Vores forretnings-
rådgivning, systemintegration og 
outsourcing services har en høj kvalitet, 
og ved hjælp af nye teknologier og 
strategier maksimerer vi vores kunders 
investeringer og bundlinje.  

Det afspejler sig i deres tilfredshed. I de 
seneste 10 år har kundetilfredsheden i 
gennemsnit været over 9 på en skala 
fra 1 til 10. 

 

TEKNOLOGIEN 
Løsningen er baseret på stan-
dardrammesystemet MyClinic 
MyClinic er et 100 % integreret 
journalmodul i Microsoft Dynamics AX. 
 
Den teknologiske platform er opbygget 
med fremtidssikret teknologi. 
Løsningen anvender åbne standarder, 
Open Source komponenter og 
frameworks fra Microsoft. 

 

 

 

 

 

 

 
MERE INFORMATION 
For spørgsmål eller præsentation af 
løsningen kontakt: 

Flemming Friis Mortensen 

T: +45 29 48 08 78 

M: flemming.mortensen@cgi.com 
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TILPAS SELV LØSNINGEN TIL JERES DAGLIGDAG 

Med CGI’s løsning får UU-centeret og den enkelte ungevejleder i 
kommunen mulighed for selv at konfigurere og vedligeholde de dele af 
løsningen, der afspejler en dynamisk virkelighed inden for det specifikke 
område. Tilpasningsmulighederne er eksempelvis: 

• at ændre og tilføje nye arbejdsrutiner og sagsgange 
• at understøtte produktion af ledelsesinformation 
• at ændre nye dokumentationsbehov og ajourført lovgivning 
 

Den dynamik og fleksibilitet, som systemet tilbyder, gør, at det enkelte UU-
center ikke er afhængig af CGI’s medvirken i at holde systemet ajour. 

 

SÅDAN IMPLEMENTERES UNGEJOURNALEN I UU-CENTERET 

Det enkelte UU-center kan gøre brug af den allerede etablerede 
rammeaftale på området til at indgå selvstændige leveranceaftaler med 
CGI.  

 

Implementeringen af ungejournalen er enkel:  

• CGI hjælper med opsætning af parametre, skabeloner m.m. eller 
uddanner medarbejderne til det 

• Software, integrationer og lignende, tilbydes som ASP-løsning 
• Kommunens omkostninger holdes på et attraktivt og budgetsikkert 

niveau 
• Idriftsættelsen kan ske hurtigt og effektivt 
• Platformen opdateres og opgraderes løbende uden yderligere 

omkostninger. 
 

CGI har mange års erfaring som leverandør til den offentlige sektor og til 
uddannelsessektoren specifikt. Disse erfaringer bruger vi til at sikre en 
effektiv og professionel udrulning af ungejournalen. 
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