Nyhedsbrev, december 2016
UDDATA+ Fremtidens Studiesystem
I dette nyhedsbrev, vil der være en status på, hvor vi er netop nu, og hvad vi forventer at have klar
lige omkring årsskiftet.

Systemgodkendelse af UDDATA+
I løbet af efteråret har vi arbejdet målrettet med at blive klar til at få gennemgået vores systemer
for at opnå systemgodkendelse. EY´s IT-revisorer er meget tæt på at afslutte systemrevisionen af
UDDATA+, og UDDATA forventer systemgodkendelse af STIL i starten af 2017.

Plagiattjek
Det er nu muligt at bruge plagieringskontrolsystemet URKUND i opgavemodulet. URKUND er et
system til plagieringskontrol af studerendes opgaver.

Forbedret søgefunktion i UDDATA+
Søgefunktionen i UDDATA+ er nu betydeligt forbedret, således at der kan afgrænses på type
(medarbejder, elev, hold, lokale).

Forbedret opgavemodul
Opgavemodulet er forbedret med muligheden for at vedhæfte flere filer til både opgaver og
besvarelser. Der er lavet bedre håndtering af gruppeafleveringer.

Oprydning i UBOX
Der vil fremover løbende blive ryddet op i UBOX, så filer ældre end 2 måneder slettes. Har du, mod
forventning, filer i UBOX som skal bruges, kan du downloade dem under menupunktet “UBOX” i
UDDATA+.

Oracle licenser
STIL udsendte 8. december en ”Orientering om nye vilkår for Oracle-Licenser”. Vi kan i den
forbindelse meddele, at skolernes brug af UDDATA+ er dækket af UDDATAs og STILs Oracle licenser.

e-Boks og arkiv
Siden sidste nyhedsbrev er alle beviser forberedt til automatisk afsendelse og arkivering. Løsningen
er afprøvet med IMS DigitalPost og IMS Arkiv fra Acrobat Reader.

Uddannelsesbeviser til Jordbrugets Uddannelser
I samarbejde med det faglige udvalg er der udarbejdet uddannelsesbeviser til følgende uddannelser:
Landbrugsuddannelserne, gartner, dyrepasser samt skov- og naturtekniker

EUX-beviser
Da mange elever afslutter EUX-uddannelsen i øjeblikket, opfordrer vi til at afvikle tjekjob og
efterfølgende åbne for elevernes mulighed for at simulere gennemsnit.

Erhvervsakademier
Alle erhvervsakademier er nu flyttet fra EASY til SIS. I den forbindelse har vi tilpasset UDDATA+, så
UDDATA produkterne fortsat kan benyttes.

Kurser
Der har været stor efterspørgsel efter den årlige XPRS konference, men vi mener ikke, at der er
grundlag for at afholde konferencen som tidligere. Vi arbejder i stedet på at sammensætte en
konference hvor vi kommer rundt om XPRS, eksamensplanlægning i UDDATA+ og meget mere.
Vi tilbyder stadig kurser i EASY- A og EASY-P og naturligvis kurser i vores egne produkter. Husk at du
altid er velkommen til at kontakte os, hvis du mangler et kursus, så vil vi kigge på mulighederne.

ALLE os i UDDATA ønsker en rigtig glædelig jul, og takker for et godt
samarbejde i året der er gået. Godt Nytår

