- Hele vejen rundt

Nyhedsbrev, september 2015
Ny hjemmeside – www.uddata.dk

Vi har fået ny hjemmeside. På hjemmesiden kan du orientere dig om os og den udviklingsvej
som vi følger.
Vi har også udarbejdet mission og vision for UDDATA og fastlagt en række strategier.

Sammenhængende studiesystem – UDDATA+
Skemavisning i UDDATA+ er blevet frigivet til alle skoler. Skema kan vises på alle typer mobile
enheder. Fraværsregistrering, statistikker og beregninger er også ved at være på plads. Vi
frigiver disse funktioner medio december 2015.
Næste store release i UDDATA+ vil levere sammenhænge til LMS-systemer, som opfylder
lærernes/elevernes behov, og som kan matche andre løsninger i brugervenlighed og
funktionalitet. Vi samarbejder pt. med Praxis om integration til PraxisOnline, og vil i den
kommende tid få afklaret mulighederne for integration til andre LMS-systemer.

Ledelsesrapportering
Vi har udviklet de første tre KPI’er i samarbejde med nogle skoler. Det ser rigtig lovende ud. I
løbet af efteråret/vinteren vil vi udbygge KPI-modulet. I er meget velkomne til at kontakte os for
en demonstration.

Bevismodul
Den store eksamenstermin i juni forløb igen i år uden store problemer. Det er vores indtryk, at
skolerne har været godt forberedte.
Simulering af eksamensgennemsnit i UDDATA+ blev flittigt benyttet. Programmet gav i år
skolerne mulighed for at tjekke flere ting, inden beviserne skulle udskrives. Bl.a. om de
studerende manglede fag, og beregning på mindste karakter i sidste eksamen for at bestå.

Arbejdstidsmodul
Flere skoler har vist interesse for arbejdstidsmodulet, og vi har sat det i drift på mange nye
skoler. Vi udvikler hele tiden på modulet og har over sommeren udviklet ny funktionalitet, som
giver den enkelte bruger endnu flere muligheder. Vi har samtidig en række nye udviklingstiltag
på vej.

FLEX
Administrationsbilleder til FLEX er ved at blive flyttet fra UDDATA-vinduer til UDDATA+.
Billeder til at oprette FLEX-installationer, tilknytte brugere og administrere hvilke aktiviteter en
FLEX-installation skal behandle, er allerede nu tilgængelig på UDDATA+ under menupunktet
”FLEX-admin”.

Kurser
Du kan på hjemmesiden følge med i, hvilke kurser vi udbyder, og om der er plads på et givent
kursus. Har I på jeres skole nogle uddannelsesbehov, som vi ikke har dækket, er I meget
velkomne til at kontakte os. Der har været meget stor efterspørgsel på FLEX Grundkursus og
Grundkursus i elevadministration, derfor har vi valgt at udbyde ekstra hold, FLEX den 16. og
17. november og EASY-A den 4. og 5. november.

Nyhedsbreve
Vi vil i fremtiden udarbejde kortere nyhedsbreve. Det er vores ambition at udsende et
nyhedsbrev mindst hver anden måned. Vi lægger samtidig nyhedsbrevene ud på vores
hjemmeside www.uddata.dk.

