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

Samarbejde og udvikling med skolerne!
Sommeren er kommet for at blive og det er en masse godt samarbejde mellem skoler og IST UDDATA også.
Det vil vi gerne orientere lidt mere om – så I alle har mulighed for at følge med.
Vi har afholdt en række workshops i løbet af 1. halvår og har stadig 1 mere på programmet inden det bliver
sommerferie. Det er d. 25. juni og Køge Handelsskole lægger lokaler til. HUSK – du kan tilmelde dig
gennem vores hjemmeside www.Uddata.dk
De mange gode ideer og input vi får fra de deltagende skoler arbejder vi videre med på denne her måde:
IST UDDATA inviterer til arbejdsmøder hvor deltagere fra skolerne sammen beskriver behov og ønsker. Vi
har valgt at dele arbejdsmøderne op i emner – foreløbig er disse temaer defineret med angivelse af dato.
Der vil løbende komme flere til.

Har du lyst til at deltage i dette arbejde – eller blot høre lidt mere om det er du velkommen til at tage
kontakt til Chefkonsulent Tina Møller Steenstrup på 72226144 eller på mail tina.moller.steenstrup@ist.com

Arbejdsmøder, der ligger rundt i landet:
- Skolehjem – 12/4 + 14/6
- EUD – 17/4
- Elevplan 30/5
- Personale adm. + ledelsesinfo – 7/6
- AMU – 12/6
- HHX/HTX – den 13/6
- Skemalægning og timeplan – 18/9
Og der kommer flere dage og emner på 😊
På arbejdsmøderne tages der udgangspunkt i
den funktionalitet som der allerede er i
UDDATA+ og de input som vi allerede har fået
til de enkelte dele.

Efter de beskrevne behov og ønsker bliver omsat til funktioner i UDDATA+ vil vi allerførst vise det til
arbejdsgruppen og herefter vil alle kunne se det blive gennemgået i workshops eller annonceret på
hjemmesiden – formentlig via demovideo.

Demovideoer af studieadministrative funktionaliteter
Vi har valgt at lægge nogle demovideoer ud på www.info.uddataplus.dk. Se under ”Vejledninger”. Her kan
du se noget af den nyeste funktionalitet der er på vej i UDDATA+. Det er ikke alt der endnu er færdigt til
drift. Vi arbejder løbende intenst i vores udviklingsafdeling med at sikre, at de nye muligheder der frigives
til drift også lever op til skolernes ønsker og behov.
Kik og giv os meget gerne feedback.

GDPR - Persondataforordningen
Vi er ved at være klar med et nyt modul i UDDATA+, som blandt andet kan hjælpe skoler med indhentning
og dokumentation af samtykker og orientering om skolens politikker og reglementer. Vi sender
informationer ud om modulet, så snart det er klar til at tage i brug.

AMU, ÅU og IDV
Gennem samarbejde med STIL og en lang række skoler, planlægger vi også den del af systemet, som
fremover skal håndtere administrationen af efteruddannelsesaktiviteter.
Vi har blandt andet fokus på:

•
•
•
•
•

Integration mellem efteruddannelse.dk og UDDATA+
Publicering af udbudte kurser til udbyders egne hjemmesider
Løbende implementering af indhold i ”Trepartsaftalen”
Optimering af nuværende processer (blandt andet udlægning af mål mellem udbydere)
Håndtering af fraværsregistrering (efteruddannelse.dk/VEUunderviser.dk lukker ned)

Afslutningsvist
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!

Alle os i IST UDDATA, vil også samtidig sige mange tak for et godt samarbejde i foråret og ønsker alle en
fantastisk god sommer – den er jo allerede i løbet af maj måned kommet rigtig godt i gang.

