- Hele vejen rundt

Nyhedsbrev september 2017
Du modtager denne mail, forbi du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev om UDDATA+, kursus eller Z-udskrifter.
I dette nyhedsbrev kan du orienterer dig i de mange nye muligheder som er tilføjet til UDDATA+.
Der er sket meget i løbet af juli/august som vi gerne vil sikre, at du er opmærksom på og fremadrettet får
glæde af.
Rigtig god læsning.
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UDDATA-Vinduerne er lukket
Alt vedr. beviser er nu samlet i UDDATA+. Vi har derfor valgt at lukke UDDATA-Vinduer. Hvis dette giver
problemer, så kontakt os for hjælp til at finde rundt i systemet.

Beviser til erhvervsuddannelserne
Der er mange spørgsmål om, hvilke beviser der skal udskrives til erhvervsuddannelserne. Vi har lavet en
oversigt som forhåbentlig kan være til hjælp.
Det er en rigtig god idé, hvis du melder ind til bevissupporten, når der kommer nye versioner eller øvrige
ændringer til uddannelser.

Hvad sker der i UDDATA+?
Der informeres løbende om de nye tiltag og driftssituationen i UDDATA+ på siden
http://info.uddataplus.dk. Informationen kan hentes som et RSS-feed, fx til brug på medarbejdernes
intranet. Linket til feed’et er https://info.uddataplus.dk/category/info-uddataplus/feed/

- Hele vejen rundt

Elevtrivselsundersøgelse
Tiden nærmer sig for hele EUD-området til at aflevere elevdata til Ennova, så de kan gennemføre
ElevTrivselsUndersøgelse (ETU) på skolerne.

I år arbejder vi sammen med Ennova for at lave en klar og forståelig vejledning og en tilhørende udskrift.
Der afholdes en workshop-dag hos UDDATA, hvor man kan få data til undersøgelsen gjort færdig. Se mere
på www.uddata.dk/kursuscenteret
Mange skoler vil i denne forbindelse opdage, at de mangler UNI-login, fordi opdateringen af EASY er
stoppet. Man kan nu lave en aftale med UDDATA om at opdatere UNI-logins, der er uundværlige for ETU.

Nye udskrifter
Der er kommet nye udskrifter så som Z8116 Fraværsudvikling, Z8117 Aftalehistorik derudover er nogle af
de gamle kommet op at køre igen. Z560, Z561 og Z562, samt Z571, Z572 og Z573.

Arbejdsgiverplan
I skemamodulet er der blevet lavet et vindue, der giver overblik over hvilke elever der er tilknyttet en
arbejdsgiver. I vinduet er det muligt at fremsøge et firma og derefter se, hvilke elever der har en
praktikaftale med firmaet, samt hvilke forløb der er planlagt og hvornår de er planlagt.
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Rettighedsstyring
Det er nu muligt at tildele en brugergruppe til samtlige medarbejdere på en afdeling i én arbejdsgang.

Arbejdstidsmodulet
Arbejdstid eksport (csv) fra UDDATA+
I statistikvinduet kan alle medarbejdere eksportere deres arbejdstidsdata. Der er tilføjet flere data i
eksporten, når alle poster vælges

Alternative uddannelsesønsker
Det er muligt for EUD elever at vælge 3 alternative uddannelsesønsker.
Søgning i listen over elever der har valgt, eller mangler at vælge, er ændret, så der nu kan søges efter
periode for elevs start ELLER elever knyttet til et hold.

Praktikanter hos UDDATA
Vi har i øjeblikket tre studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælts Datamatikerstudie i praktik. De er her i
perioden 1. august – 31. oktober.
De har i praktikperioden fået til opgave at nytænke skolehjemsportalen i UDDATA+. Dette omfatter
funktionalitet, visuelle præsentation og brugervenlighed. Det er ambitionen, at modulet næsten er færdigt
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når praktikperioden afsluttes og der er produceret en velfungerende afløser til den nuværende
skolehjemsportal, med en bedre sammenhæng med resten af UDDATA+.
Vi glæder os til at komme ud med version 1 af et fremtidigt skolehjemsmodul og i tæt sparring med
skolehjemsskoler få drøftet den videre udvikling.

Hvis du vil vide mere om UDDATA+ er du velkommen til at kontakte os.
Vi kan kontaktes på uddata@uddata.dk eller 7222 6101. Du kan også se mere om os på www.uddata.dk

