- Hele vejen rundt

Nyhedsbrev, november 2015
Vi har valgt at bruge hele dette nyhedsbrev på en status på arbejdstidsmodulet.

Arbejdstidsmodul
Arbejdstid er en webbaseret applikation til arbejdstidsregistrering. Systemet gør det hurtigt og
nemt at registrere, hvad man forbruger af tid på forskellige opgaver. De mange muligheder for
statistik, gør det enkelt efterfølgende at følge op, og have en god dialog om hvad tiden bruges
til.

Applikationen har vist sig at dække et behov på skolerne, og antallet af tidsregistreringer
foretaget gennem Arbejdstidsmodulet, er over det sidste år steget fra 40 tusind registreringer
til nu 67 tusind registreringer pr. måned. Antallet af skoler, som bruger Arbejdstidsmodulet, er
det sidste år vokset fra 16 til 21 skoler og antal aktive brugere er steget fra 1.775 til 2.329.
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Vi arbejder hele tiden på at gøre Arbejdstidsmodulet bedre, og senest er følgende nyheder
kommet til:
 Ferieregnskab, der viser afholdte feriedage, og hvor meget ferie man har tilbage.
 En mulighed for nemt at eksportere statistikdata til regneark.
 Gruppekategorier, som er en kategoritype, hvortil der knyttes udvalgte medarbejdere. Fx
når en bestemt gruppe skal registrere tid på et bestemt projekt, og man ikke ønsker, at
kategorien skal være synlig for alle andre medarbejdere.
 På alle kategorier kan der nu sættes en faktor, som bruges ved beregning af
tidsforbrug. Dermed kan man fx lave en kategori til overarbejde, som automatisk
omregner tidsforbrug til tidsforbrug + tillæg, eller en kategori med faktor 0, som kan
bruges til registreringer, der ikke skal tælle med i timeregnskabet.
Et par af de ting, vi har planlagt af forbedringer i den kommende tid, er:
 Flere muligheder for statistikvisning og udtræk.
 Mulighed for advarsel/visning af medarbejdere, der ikke har tidsregistreret de seneste x
dage til lederen.
 Mulighed for tælleværk til afspadsering så dette kører som et separat regnskab.
 Mulighed for en godkendelsesprocedure, hvor leder og medarbejder kan godkende og
lukke registreringer fx månedsvis.

Lidt om indhold i det kommende nyhedsbrev for december
Vi glæder os til at orientere om bl.a. de nye skema og fraværsfaciliteter i UDDATA+, samt
hvordan kommunikationen mellem lærer og elever via bl.a. noter kommer til at virke.

