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Even voorstellen: UT-ODS
Vragen over onderwijs gerelateerde rapportages of wensen ten aanzien van rapportages kun je
vanaf nu stellen aan UT-ODS.
De UT Onderwijs Data Service, kortweg UT-ODS is het nieuwe aanspreekpunt voor de key
users voor alle vragen rondom de UT rapportages. Deze rapportages worden ontwikkeld vanuit
meerdere universes die op verschillende niveaus informatie over het onderwijs verschaffen. De
universes zijn gebaseerd op de UT onderwijssystemen. Voor het genereren en bouwen van de
UT rapportages wordt Business Objects (BO) gebruikt.
Vanuit BO kunnen we rapporten genereren vanuit de volgende UT onderwijssysteem universes:
 Osiris
 SMS
 Syllabus+
Voor meer informatie over UT-ODS kun je terecht op de UT-ODS website.
Heb je vragen gekregen die je zelf niet uit SMS, OSIRIS of Syllabus+ kan genereren, geef je
vraag dan door aan ods@utwente.nl

Overgang BO3 naar BO4
Er wordt na de zomer een nieuwe versie opgeleverd van BO. BO4 wordt nu getest in een
testomgeving waarbij bestaande rapporten op werking, lay-out, inhoud en indien van toepassing
op aanpasbaarheid (wijzigingen) en reproduceerbaarheid worden gecontroleerd.
ICTS wil een BO-instructie organiseren van een dag(deel), één voor de raadplegers/verversers
en één voor de bouwers (rapportbouwers). De datum is nog niet bekend maar zal komen te
liggen vóór de testfase van Acceptatie- en Productieomgeving.

Verbetering rapport controle derde tentamenpoging (Business Objects)
Vanaf 20 maart is het mogelijk om met een vernieuwd Business Objects-rapport voor meerdere
cursussen tegelijk te controleren welke studenten al twee pogingen gedaan hebben, en de
cursus nog niet behaald hebben.
Dit is een verbetering van het rapport OSIRIS UT 020, waardoor het rapport OSIRIS UT 019
overbodig is geworden. Deze is daarom verwijderd.
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Het verbeterde rapport heeft dezelfde naam behouden: 'OSIRIS UT 020 Controle
aanstaande derde tentamenpoging - uitsluiting van alle soorten voldoendes', en is in Infoview te
vinden onder Student en Onderwijs  Rapportmodellen UT.

Stand van zaken werkgroep Wijzigingen en nieuwe rapportages als gevolg van TOM
Ten gevolge van TOM wordt waarschijnlijk het volgende rapport aangepast:
 OSIRIS 003 Slagingspercentage toets
Wanneer dit het geval is en rapport is gereed zullen we u hierover informeren.
Daarnaast zullen er 3 nieuwe TOM rapporten worden gebouwd waarvan de specs inmiddels
gereed zijn. Onder de volgende (werk)titels:
 Voortgang modules
 Analyse resultaten modules
 Ranking opleidingen TO
Osiris UT 026 - Studenten met dubbele diploma’s
Het is nu mogelijk een overzicht te krijgen van studenten die voor meerdere opleidingen een
diploma hebben behaald.
Het rapport heet “Studenten met dubbele diploma’s”. Je kunt aangeven voor welk examentype
en vanaf welke datum. Wanneer je bijvoorbeeld examentype=B en vanaf 01-01-2000 invult, krijg
je een lijst van alle studenten die vanaf het jaar 2000, meerdere bachelor-diploma’s hebben
behaald, bij verschillende opleidingen.
Je kunt het rapport vinden in Infoview, in de map Student en Onderwijs  Gedeelde rapporten
 Rapport Modellen UT

De UT-ODS nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt ook via de UT-ODS website gepubliceerd. In de volgende UT-ODS
nieuwsbrief vindt je o.a. meer informatie over:
 Het vernieuwde BSA rapport
 Rapport t.b.v. ondersteuning Studiekeuzecheck proces
Tot volgende maand!

ODS
By IM-FAB
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