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Hierbij de ODS nieuwsbrief. Deze keer vind je hierin informatie over:
1. TOM rapportages vernieuwd
2. OSMAN universe 6.14.1.2 in productie
3. BO4
4. Update StaVaZa: OSIRIS UT 27 BSA adviezen t.b.v. beoordeling opleidingsbestuur
5. De UT-ODS updates: kerstreces, kerstgroet en nieuwsbrief
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

1. TOM rapportages vernieuwd
Zoals bekend konden de volgende rapporten alleen worden uitgedraaid voor het lopende collegejaar:
- Osiris UT 028 Voortgang modules
- Osiris UT 029 Ranking opleidingen TOM
- Osiris UT 030 Analyse resultaten modules
Dit kwam door een onvolkomendheid in de universe, waardoor het draaien voor eerdere collegejaren
een vertekend beeld zou geven. Door een aanpassing in de universe en de rapporten is het nu wel
mogelijk voor meerdere collegejaren te draaien. De aangepaste rapporten staan vanaf nu in produktie,
klaar voor gebruik:
- Osiris UT 028 Voortgang modules V2
- Osiris UT 029 Ranking opleidingen TOM V2
- Osiris UT 030 Analyse resultaten modules V2

2. OSMAN 6.14.1.2 in productie
Naar aanleiding van bovenstaand item is er onlangs weer een nieuwe release van osman in productie
genomen, te weten 6.14.1.2. Het was een kleine release waarin wijzigingen zitten die nodig waren voor
de aanpassingen in de TOM rapportages . Voor de geïnteresseerden worden de releasenotes als bijlage
meegestuurd/ het staat op de ODS site:
http://www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/ods/osman/wijzigingen_osiris/

3. BO4
 BO4 heeft de afgelopen weken veel last gehad van performance problemen. Door ICTS is er hard
gewerkt aan dit probleem en het lijkt er op dat het is opgelost.
 Mochten jullie meer informatie willen hebben over BO4, er staat in BO in de map Documentatie
een handleiding onder de naam WEBI users guide. Het nadeel van deze handleiding is dat het
een enorme dikke handleiding waar je niet snel makkelijk iets in kunt opzoeken. Op dit moment
is dit het enige wat voor bouwers beschikbaars is.

4. Update StaVaZa: OSIRIS UT 27 BSA adviezen t.b.v. beoordeling opleidingsbestuur

Het BSA rapport in BI-Startpunt wordt op het moment aangepast. De wijzigingen die doorgevoerd
worden, zijn:
- Aangegeven wensen door gebruikers collegejaar 2013
o Legenda en procedure toevoegen
o Datum waarop het advies berekend en vastgesteld is wordt toegevoegd
o De kolommen worden anders gerangschikt
- Examencommissie wordt vervangen door opleidingsbestuur
- Het wordt mogelijk om naast de opleiding ook het collegejaar te kiezen waarvoor je het rapport
wilt uitdraaien
- Het 2e tussentijds advies wordt toegevoegd
Het rapport is beschikbaar wanneer voor het 2e tussentijds adviesmoment de adviezen weer berekend
worden (deadline 31 jan. 2015). Hierover zullen we je in de volgende nieuwsbrief updaten.

5. ODS Updates
5a. ODS mailbox met kerstreces tot en met 2 januari 2015
In verband met de kerstvakantie is de ODS mailbox vanaf vrijdag 20 december tot en met vrijdag 2
januari met kerstreces. De vragen worden vanaf maandag 5 januari weer opgepakt.
In dringende gevallen kun je contact opnemen met een van de collega’s van IM-FAB.

5b. Kerstgroet
Wij wensen jullie allen hele fijne feestdagen toe en een heel goed en
vooral heel gezond en gezellig 2015!

Met hartelijke groet,
Het ODS team,
Miranda van Amstel, Nadia Oumnad en Elize Diepman.

5c. De UT-ODS nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt ook via de UT-ODS website gepubliceerd. De volgende nieuwsbrief kunt u
verwachten in de eerste week van de volgende maand. Tenzij er weinig nieuws is, dan sparen we het op
voor de maand erop volgend.
Tot de volgende nieuwsbrief!
ODS, by IM-FAB

