- Hele vejen rundt

Nyhedsbrev, juli 2016
UDDATA+ Fremtidens Studiesystem – til den samlede Erhvervsskole
I dette nyhedsbrev vil der være en status på, hvor vi er lige pt.
Vi har travlt med at sætte en række skoler i gang med brugen af UDDATA+. Det går godt og
systemet i sin helhed bliver taget rigtig godt imod.
I den tætte dialog, vi har med skolerne under disse processer, kommer der mange gode og
konstruktive ønsker frem. Vi forsøger at indarbejde disse ønsker i systemet, så det bliver endnu
bedre.
Der er allerede på nuværende tidspunkt flere end 15 skoler, der aktivt har tilkendegivet, at de
ønsker at samarbejde med os om den videre udbygning af UDDATA+. Vi er i gang med at gøre
mange af dem klar, så de kan bruge UDDATA+ fra det nye skoleår. Der er samtidig en række skoler,
der er meget tæt på at indgå aftale med os.
Det er vi utrolig glade for og faktisk også ret stolte over.
Din skole er også rigtig velkommen til at være med.

Udviklingsplaner for den videre udbygning af UDDATA+
I skrivende stund er vi ved at lægge sidste hånd på vores udviklingsplaner for efteråret og vinteren. Vi har
gennem foråret indsamlet rigtig mange gode input og haft mange konstruktive dialoger med flere
nøglepersoner på skoler, om hvilke funktioner der bør prioriteres først i den videre udvikling af UDDATA+.
De mange input og den tætte dialog gør, at vi kan komme hurtigere fremad og sikre at UDDATA+ bliver
studiesystemet, der på bedste vis understøtter skolernes kerneydelser.

Persondataforordningen vedtaget i EU
Der er nu vedtaget en ny og på flere områder mere restriktiv forordning, der skal sikre beskyttelse af
personfølsom information. Vi skal i UDDATA+ sikre, at vi kan levere et system, der lever op til og understøtter
forordningens forskrifter og bestemmelser. Det kommer bl.a. til at betyde, at de enkelte medarbejdere kun
skal kunne tilgå informationer, som den enkelte skal bruge i sin jobfunktion og at der ikke fremadrettet, er
mulighed for at have bl.a. kiggerettighed til oplysninger, som den enkelte ikke har en relation eller funktion i
forhold til.
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Vi kommer til at arbejde en stor del mere med persondataforordningen i den kommende tid. Implementering
af forordningen kommer til at betyde forandringer i forhold til, hvordan skoler arbejder i systemer. Det er
selvfølgelig en forandring, som mange skal vende sig til, men vi satser på at kunne understøtte processen på
en positiv måde.

Undervisningsplan
Undervisningsplan kan lave undervisningsforløb til elever og lærere. Eleverne får et overblik over hvilke emner
de skal igennem og i hvilke perioder.
Læreren får her en unik mulighed for at planlægge sin undervisning og samtidig overholde de officielle krav til
undervisningen.
Undervisningsplan gør det nemlig muligt direkte at bruge ministeriets faglige mål og kernestof på de enkelte
fag.
Til efteråret får modulet en opdatering, der gør det muligt at få lavet sin undervisningsbeskrivelse automatisk.
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Opgavesystem til elev og lærer
Opgavesystemet skal bl.a. bruges til at bevare overblikket over hvilke opgaver de forskellige hold har fået
frigivet og hvilke afleveringstidspunkter der er.

Bevis, FLEX og Bestillinger til Erhvervsakademierne
Erhvervsakademierne er overgået til at bruge SIS. UDDATA har udviklet et Bevismodul der kan bruges gennem
SIS. Det første akademi har fået alle sine beviser ud igennem det nye modul, og det ser nu ud til at fungere
optimalt.
Vi har ligeledes tilpasset alle vores øvrige produkter, så de kan fungerer op mod SIS platformen. Vi vil derfor
fortsat kunne tilbyde UDDATA+ til akademierne.

Konferencer ”Guidet tour i UDDATA+”
Der har været så stor opbakning til konferencerne ”Guidet tour i UDDATA+”, vi vil derfor forsøge at
gentage succesen med en række nye konferencer efter sommerferien.
De vil dog være i en lidt anden genre. Vi vil forsøge at målrette konferencerne, så man kan vælge
det emne der er mest relevant for ens arbejdsdag. Fælles for alle konferencerne, vil være en kort
gennemgang af, hvor UDDATA+ fremtidens studiesystem er lige nu.
Vi udbyder stadig EASY-A og EASY-P kurser, dette vil vi fortsætte med, så længe vi har teknik, undervisere og
deltagere til det.
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Se kursusudbud på vores hjemmeside www.uddata.dk
Kontakt os uddata@uddata.dk hvis du mangler et kursus, så vil vi forsøge om vi kan hjælpe.

Fun facts - bestilling nummer 1 million
Fredag den 24. juni bestilte Tenna Kystol fra Syddansk Erhvervsskole udskriften U160 ”Grundforløbsbeviser-del
2”. Det er der mange der gør i denne eksamenstid. Det specielle var, at hendes bestilling fik jobnummer
1.000.000. Det fejrede, vi her i UDDATA med kage, ligesom der også er en kage på vej til Tenna.

Jobnummerserien blev nulstillet, da EASY-C overgangen var på vej i april 2014, men i første omgang havde alle
skoler deres egen nummerserie - derfor har mange skoler bestilt et job med nummeret "1". Først da EASY-C
overgangen var godt i gang i vinteren 14/15, blev bestillingsnumrene gjort unikke.
Netop Tennas skole, Syddansk Erhvervsskole, er den mest flittige skole til at køre Bestillinger. De er dog skarpt
forfulgt af Technical Education Copenhagen og Roskilde Tekniske Skole. Poul Michael Dalbøge fra
Erhvervsskolerne Aars er klart den mest flittige enkelt bestiller med over 11.000 bestillinger de sidste to år.
Det mest bestilte job er U104 med 68.000 bestillinger. Det mest populære Z-job er Z494 med 52.000.
De fleste job bestilles kl. 11:55 - folk ynder vel at sætte en bestilling i gang og gå til frokost
Jobnummer 500.000 blev kørt som automatisk billedindlæsning (Z151) på SOSU Syd i oktober, så jobnummer 2
millioner bliver nok eksekveret om 16 måneders tid. Så skal vi have kage igen
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