Nyhedsbrev april 2015

Ny chef i UDDATA
Kenneth Seerup Jørgensen har fra den 1. marts overtaget stillingen som
chef for UDDATA efter Jesper Porsager, der er grundlægger af UDDATA og
leder gennem 25 år. Jesper fortsætter, men får nu mere tid til hans
primære interesse, it-udvikling. Han bliver ikke mindst involveret i at
udvikle portalen "UDDATA+", som skal kunne understøtte alle relevante
arbejdsgange på en moderne uddannelsesinstitution.
”- Jeg ser frem til samarbejdet med et erfarent team, glæder mig til at
videreføre og videreudvikle det gode arbejde, og jeg er overbevist om, at vi med en styrket
produktportefølje både kan fastholde eksisterende kunder og servicere nye kundegrupper”, siger
Kenneth Seerup Jørgensen.
Kenneth Seerup Jørgensen kommer fra en stilling som administrationschef for Børn og Unge i
Svendborg Kommune. Gennem 15 år af sin karriere har han stået med administrationsansvar for
flere sygehusafdelinger i Region Syddanmark. I perioden 2010-13 var han chef for IKT-afdelingen på
Sygehus Lillebælt. Kenneth var i en periode økonomi- og administrationschef på Handelsskolen i
Ishøj, som i dag er en del af CPH-West.

UDDATA+ ”Bestillinger”
UDDATAs kendte beviser, rapporter og udskrifter bestilles nu gennem den nye intuitive brugerflade i
UDDATA+. Det betyder også, at bestillingerne er til rådighed for alle medarbejdere og alle enheder,
uanset om der logges på med EASY- eller UNI-login. Dog kræves det altid, at den enkelte
medarbejder har fået rettighed til den ønskede bestilling.
De fleste rapporter kan udskrives i CSV-format, så data f. eks. kan bruges som basis for
ledelsesinformation.
Udvalget af udskrifter/rapporter er suppleret med ca. 40 nye, som IKKE oprindelig er udviklet af
UDDATA, men nu er tilpasset UDDATA+ og kan bruges af alle skoler. Det gælder f. eks rapporterne
EN10 – 13, Z8100 – Z8119, S0001 – S0057 og S0071

Tidsregistrering, herunder data til SLS
Ferie, feriefridag, barns 1. og 2. sygedag, sygdom, barsel, omsorgsdag, afspadsering etc. kan nu
supplere registreringerne i UDDATA+ Arbejdstidsregistrering således, at man får samlet alle
oplysninger om medarbejdernes arbejdstid ét sted og med direkte integration til EASY, SLS og
kalender.
Kontakt UDDATA for nærmere oplysninger.

Kurser
UDDATA Kursuscenter er klar til at hjælpe, hvis du mangler et kursus.
Kontakt Birgitte Christensen på tlf. 7222 6106 eller send en mail med dine ønsker til
uddata@uddata.dk.

I foråret 2015 er der allerede planlagt kurser i FLEX, EASY, Beviser til Erhvervsakademier, CSV-filer og
Pivottabeller, samt workshop vedr. Pivot og KPI’er.
Se aktuel kursusoversigt her.

Beviser
Alle beviser og attester kan nu bestilles og efterfølgende udskrives via UDDATA+.
UDDATA-vinduer og dermed redigering af eksamensskabeloner fungerer som hidtil og tilgås via
linket:
http://uddatavinduer1.uddata.dk
Simulering af eksamensgennemsnit på de gymnasiale uddannelser kan fra maj 2015 benyttes af såvel
administrationen og elever i en ny og forbedret udgave, som også håndterer EUX og 2-årig hhx.

Ledelsesinformation – KPI
UDDATA+ udbygges i løbet af 2015 med KPI’er (Key Performance Indicators) på udvalgte
administrative data.
De første bliver frigivet i foråret, hvilket bliver fulgt op med et nyhedsbrev.

Nyt til skolestart august 2015
Fraværsregistrering
Fraværsregistrering bliver implementeret direkte i UDDATA+.
Der kommer mere specifikt om løsningen i næste nyhedsbrev.

Skemavisning
Skemavisning til både elever og lærere direkte i UDDATA+.
Der kommer mere specifikt om løsningen i næste nyhedsbrev.

Integration til GymMoodle fra PRAXIS
UDDATA og PRAXIS udvikler i fællesskab en løsning, der sikrer, at skolerne kan stille funktioner til
rådighed for elever, lærere og administration, der dækker alle grundlæggende behov for
administration, opgaveaflevering, formidling af materiale og kommunikation. Løsningen baserer sig
på en integration af UDDATA+ og en særligt tilpasset Moodle fra Praxis (gymMoodle).
Det er i første version en forudsætning, at EASY anvendes som administrativt system. En forbedret
versionen, lanceres i forbindelse med markedsgørelsen i løbet af 2016. Denne version bliver
uafhængig af EASY.
Løsningen vil fra sensommeren 2015 blive forædlet i samarbejde med skolerne, i henhold til de
beslutninger, der tages i den styregruppe, der nedsættes med repræsentanter fra de skoler, der
ønsker at være med samt UDDATA og Praxis.
Begge produkter udvikles hver for sig til de skoler, som har dem som enkeltprodukt. Udviklingen mod
et sammenhængende system sikres ved at indgå partnerskab med UDDATA og PRAXIS om det.
Ønsker du at høre mere om partnerskab, er du velkommen til at kontakte Kenneth Seerup
Jørgensen på tlf. 7222 6122 kese@uddata.dk

Du modtager dette nyhedsbrev om UDDATA+ fordi du har tilmeldt dig maillisten på info.uddataplus.dk
Hvis du ønsker at framelde nyhedsbrevet kan det gøres ved henvendelse til uddata@uddata.dk

