- Hele vejen rundt

Nyhedsbrev, december 2015
I dette nyhedsbrev får du et lille indblik i UDDATAs nye værktøjer til håndtering af skema,
informationstavler, fraværsregistrering af elever samt muligheden for at registrere ferie, sygdom
mm. for medarbejdere i UDDATA+.

Skema integration
I kan nu integrere elevers og medarbejderes skema i jeres intranet. Udseendet kan tilpasses, så det
fremstår som en naturlig del af jeres side. Løsningen er udarbejdet i samarbejde med Praxis og kan
f.eks. implementeres i en Moodle installation. Vi har lavet løsningen, så det er nemt også at integrere
med andre installationer. Lyder det som noget, der vil være anvendelig på jeres skole, så sig til. Det er
en integreret del af UDDATA+, så der er ingen ekstra omkostninger.

Eksempler på integreret skema. Farvevalg og style tilpasses den enkelte skoles valg.

Informationstavlen
Snart kan skolens aktiviteter kommunikeres ud til præcist de modtagergrupper, som har brug for
informationen. På informationstavlen kan der oprettes tavler, som kan deles med grupper af elever
og grupper af lærere.
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Eksempel på en informationstavle
med tilgængelige beskeder

Skema, fravær og noter
Skema i UDDATA+ har indbygget fraværsregistrering og notehåndtering. Noter kan oprettes i skema,
de kan flyttes/fjernes og tilknyttes nye lektioner ved drag’n’drop. Notefunktionaliteten vil blive
udbygget på baggrund af de ønsker og behov som vi modtager. Elevers fraværsårsager kan indsættes
i deres eget skema, såvel som i fraværsregistreringen.
Fraværsregistreringen kan opsættes til at være styret af kortlæser på de skoler, som anvender et
sådant system.
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Registrering af ferie, sygdom mv.
Det er nu muligt at registrere ferie, sygdom samt en række andre fraværstyper. Når det er
registreret slår det igennem i de øvrige systemer, så som SLS, Outlook, FLEX og EASY.
Opsætning og tildeling af rettigheder er vi i
UDDATA selvfølgelig behjælpelige med.

Lidt om indholdet i det kommende nyhedsbrev for januar 2016
Vi glæder os til at orientere om vores tanker og udviklingsvej for det studiesystem, der vil være
vores bud på en afløser for EASY-A. Vi er i fuld gang, og har første version, som har fokus på
HHX/HTX området, klar til skoleåret 2016/2017.
Vi planlægger et par minikonferencer, hvor vi vil fremlægge status på udvikling af det nye
studiesystem og forhåbentlig få en god dialog om udviklingsvejen sammen med interesserede
skoler.
Der vil blive udsendt særskilt information om konferencerne. Tilmelding til konferencerne forgår via
www.uddata.dk/kursuscenter.

Glædelig jul og godt nytår
Tak for et rigtig godt og spændende 2015. Vi ser frem til et nyt og begivenhedsrigt år - og til at
fortsætte det gode samarbejde i 2016.
Du og dine nærmeste ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Rigtig stor julehilsen fra os alle i

UDDATA
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