APRIL måneds NYHEDSBREV om UDDATA+ – hvad er der sket
siden sidst?

Workshop
En kæmpestor TAK til alle de mange engagerede deltagere fra alle de skoler, som deltog på workshoppen
den 20. marts. Vi vil allerede her gerne orientere Jer om, at ud over de planlagte workshops i april og maj
(Svendborg), inviterer vi til endnu én Workshop, som foregår 29. maj 2018 på Tradium, Vester Allé i
Randers.
Denne workshop varer fra 10.00-14.00 og her vil indholdet være emner fra de foregående 3 workshops,
samt de seneste nyudviklinger og planlagte opgaver til programmering. Tilmeld dig her
Til jer der ikke deltog på første Workshop – og som gerne vil orienteres om indholdet – I er meget
velkomne til at kontakte os.
Vi gennemgik blandt andet:
•
•
•

Samtykke-/politikmodul som især hjælper skolerne frem mod Persondataforordningen
Indlæsning af ansøgere fra Optagelse.dk og efterfølgende holdplacering. Vi arbejder mod en mere
enkel løsning end den allerede eksisterende i EASY.
Et nyt opslagsværktøj til let at finde den ønskede holdudskrift. Se værktøjet her:
https://info.uddataplus.dk/vejledninger/bestillinger-i-overblik/holdudskrifter/
I forhold til udskrifter i UDDATA+ vil vi lave endnu flere udskriftmuligheder fra de enkelte moduler i
systemet, som gør det endnu nemmere for den enkelte bruger.

Nye funktioner – del gerne
•

Blandt de 36.022 brugere som benytter samtalemodulet, er der nu ca. 1.500 android og ca. 4.500
IOS brugere, der har hentet UDDATA+ APP. APP’en giver flere muligheder - særligt for elever.

•

Vi har udviklet den længe efterspurgte matrix, der lige nu på de gymnasiale uddannelser viser en
oversigt over bedømmelser for de opgaver, der er stillet til et hold, med beregning af gennemsnit.
Du finder den under opgaver, når du søger et hold frem.

•

En ny funktion i Opgavemodulet er, at en medarbejder kan kopiere en opgave. Opgavens filressourcer (problemformulering) bliver som default kopieret med over med reel kopiering af
filerne, så der ikke er afhængighed mellem den kopierede opgave og den originale. Man kan også
vælge ikke at medtage ressourcerne i kopieringen.

•

Vi har lavet vores egen hurtigere erstatning for EASY’s elevtype-tabel, hvilket speeder mange Zudskrifter mærkbart op.

Demovideoer af studieadministrativ funktionalitet
Vi har valgt at lægge nogle demovideoer ud på https://info.uddataplus.dk/vejledninger/ Her kan du se
noget af den nyeste funktionalitet, der er på vej i UDDATA+. Det er ikke alt, der er færdigt til drift, så der
arbejdes intenst i vores udviklingsafdeling på at få det klar til brug. Kig og giv os meget gerne feedback.

Afslutningsvist
Vi kan både mærke og konstatere, at mange skoler er kommet rigtig langt i beslutningsprocessen omkring
valg af studiesystem. I løbet af de sidste par måneder er der indgået en række kontrakter. Det er vi meget
glade for – og stolte over.
-

Senest har alle de monofaglige landbrugsskoler tegnet aftale og næsten alle SOSU-skoler er i gang
med at gøre det samme 😊

Vi håber, at rigtig mange ønsker at fortsætte samarbejdet med os og tegner kontrakt på UDDATA+ inkl. den
studieadministrative del.
Vi tilpasser løbende vores organisation. Vi har for nylig ansat Joackim Adellund som udvikler. Han arbejder
pt. med skolehjemsmodulet, som bliver en del af den samlede løsning.
Kontakt os meget gerne for yderligere information og/eller aftale om visning af de mange muligheder, der
er i UDDATA+.
Chefkonsulent Tina Møller Steenstrup, tlf. 7222 6144 eller tina.moller.steenstrup@ist.com.
Markedsdirektør Kenneth Seerup Jørgensen på tlf. 7222 6122 eller på kenneth.seerup@ist.com

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med dig og din skole

