Julehilsen fra IST UDDATA
UDDATA er nu en del af IST

Det vakte stor glæde hos både UDDATA og IST, da UDDATA den
1. oktober blev en del af it-virksomheden IST, som nu også favner udover folkeskoler, daginstitutioner og ungdomsskoler ungdomsuddannelser og gymnasier.
UDDATA er godt på vej med et samlet studiesystem. Det arbejde
vil fortsætte som hidtil – blot under navnet IST.
- IST og UDDATA er et godt match, da begge parter har fingrene godt begravet i
uddannelsessektoren. Jeg glæder mig til at lære mere om vores nye forretningsområde, fortæller
Anne Frederiksen, administrerende direktør i IST Danmark.

Et stærkere produkt

Sammenlægningen af IST og UDDATA har allerede vist nogle gode
synergier mellem produkterne UDDATA+, FLEX og Tabulex
Skemalægning.
Vi har sat et pilotprojekt i gang, hvor vi integrerer
skemalægningsmotoren fra Tabulex med skemalægningen i
UDDATA+, som dermed styrkes og smidiggøres. Samtidig kan
output fra UDDATA+ TimePlan danne grundlag for hele
skemalægningen. På den baggrund forventer vi at kunne præsentere en ny og stærkere version i
foråret 2018.

IST UDDATA+ er nu på IST

Med opkøbet af UDDATA har IST nu udvidet sine løsninger på SKI
med IST UDDATA+.
UDDATA+ er fremtidens studiesystem, som understøtter både de
administrative opgaver og interaktionen mellem undervisere og
elever. For uddannelserne HHX og HTX er UDDATA+
systemgodkendt i henhold til bekendtgørelse 790 af 23. juni 2016.
UDDATA+ er udviklet til at understøtte alle relevante arbejdsgange på en moderne
uddannelsesinstitution. Uanset institutionens størrelse, antallet af uddannelser, afdelinger eller
geografiske adresser samler UDDATA+ data for hele institutionen i én database.
IST UDDATA+ er godkendt og synlig i SKI-kataloget fra den 1. december 2017.

GDPR - snart en del af din hverdag

2018 bliver året, hvor vi alle kommer lidt tættere på vores egne
persondata. Men hvad betyder den nye EU persondataforordning i
praksis?
Vi har flere steder mødt formuleringen, at ”Persondataforordningen
er en evolution – IKKE en revolution”, hvilket er et udtryk for, at
har man styr på den nuværende persondatalovgivning, så er man et godt stykke ad vejen mod
overholdelse.
Hos IST har vi altid haft fokus på, at vores udbudte it-løsninger fungerer i overenstemmelse med
nuværende lovgivning. Det afspejler sig i den årlige IT-revisionserklæring.
I løbet af 2017 har vi arbejdet med at forny databehandleraftaler. Vi har desuden fokus på at
foretage de nødvendige forbedringer i vores it-løsninger, så I har mulighed for at dokumentere jeres
efterlevelse af persondataforordningen.

Nyt studieadministrativt system på vej

Vi arbejder udviklingsorienteret og målrettet med at gøre et nyt
studieadministrativt system klar til netop din skole.
Vi ønsker at komme så tæt på skolernes virkelighed som muligt, og
derfor har vi etableret et formaliseret samarbejde med
TECHCOLLEGE v/Tina Møller Steenstrup, som blandt andet
deltager i tilrettelæggelsen i nedenstående aktiviteter. Vi håber, du vil reservere tid i din kalender –
vi har nemlig brug for dit input. Program og tilmelding følger i januar 2018.
Dialog og udviklingsmøde (varighed: 3 timer)
Deltag og benyt dig af muligheden for at få indflydelse. Med dit input kan vi færdigudvikle et
system, der dækker behov for optimering, automatisering, brugervenlighed og
Persondataforordning.
Deltag den 1. februar 2018 i Aalborg eller den 8. februar 2018 i Svendborg.
IST UDDATA – allerede nu og i fremtiden (varighed: 3 timer)
På workshoppen vil vi drøfte mulighederne for et kommende samarbejde og vise dig vores mange
nye funktioner.
Deltag den 8. marts 2018 eller den 3. maj 2018, begge dage i Svendborg.

Mød os

Vi er altid klar på at tage en uforpligtende snak med jer om nye muligheder og løsninger. I er
velkomne til at kontakte os på 7222 6122 eller uddata@uddata.dk.

Rigtig glædelig jul!

IST ønsker alle vores søde kunder en rigtig glædelig jul og et skønt
og lykkebringende nytår.
Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde i 2018.

