UT-ODS: nieuws update
Augustus 2014
Even voorstellen: UT-ODS
Informatie over onderwijs gerelateerde rapportages of wensen ten aanzien van rapportages
ontvang je via deze UT-ODS nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt (±) één keer per kwartaal
verzonden naar alle collega’s met bouw en/of verversrechten in Business Object/Infoview.
De UT Onderwijs Data Service, kortweg UT-ODS is de nieuwe service 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+
heb je vragen over rapportages of kun je overzichten zelf niet genereren vanuit SMS, OSIRIS of
Syllabus+?
 En werk je voor een faculteit of CES? Neem dan contact op met je OSIRIS keyuser. Je
OSIRIS keyuser krijgt met een hogere frequentie nieuws vanuit UT-ODS en is daarmee op
de hoogte van de ontwikkelingen.
 Of werk je voor FEZ, HR, M&C of S&B? Dan kun je rechtstreeks contact opnemen met ODS.
In deze nieuwsbrief:
1. Overgang BO3 naar BO4
2. Verbetering rapport controle derde tentamenpoging (Business Objects)
3. Stand van zaken werkgroep Wijzigingen en nieuwe rapportages als gevolg van TOM
4. Osiris UT 026 - Studenten met dubbele diploma’s
5. MOMI rapport studiejaar 2013 verbeterd
6. SKC overzicht vooraanmelders beschikbaar voor KU VOLG
7. Website feiten en cijfers
8. Online autorisatieformulier voor BO
9. BSA StaVaZa: ExCielijst t.b.v. beoordeling berekend TUSSEN en EIND advies
10. UT onderwijssystemen autorisatiebeleid
De volgende UT_ODS Nieuwsbrief
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1. Overgang BO3 naar BO4
Er wordt na de zomer een nieuwe versie opgeleverd van Business Objects ( 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.

2. 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.
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.

3. Stand van zaken werkgroep Wijzigingen en nieuwe rapportages als gevolg van TOM
Sinds juli staan er 3 nieuwe rapporten in Infoview. Het zijn de rapporten die in samenwerking met
de Werkgroep “Wijzigingen en nieuwe rapportages als gevolg van TOM” zijn gemaakt:
-

-

Osiris UT 028 Voortgang Modules
Hierin kun je de voortgang zien van studenten in een module. Als extra het aantal
voldoendes en onvoldoendes per toets en individuele resultaten van studenten.
Osiris UT 029 Ranking opleidingen TOM
Hierin kun je de moduleresultaten (behaalde modules) zien per opleiding.
Osiris UT 030 Analyse resultaten modules
Hierin kun je een analyse maken van een module in cijfers. Maximaal 4 modules kunnen
worden getoond/ vergeleken.

Een uitgebreide omschrijving staat op het voorblad van ieder rapport.
! Bij rapport 28 kan af en toe een foutmelding optreden. Dit heeft te maken met een technische
fout. ICTS schat de kans dat het gebeurt niet groot in. Wanneer je een foutmelding krijgt, kun je
die rechtstreeks (met een cc naar de ODS mailbox) bij de Servicedesk melden samen met een
schermprintje. Dat gaat het snelst. Er is een oplossing voor die dan kan worden uitgevoerd.
Vervelend, dat wel maar wachten tot september leek een slechtere oplossing. In september gaat
ICTS over naar de nieuwe versie van Infoview en dan zou het probleem verholpen moeten zijn.
Het rapport draait wat langer dan gemiddeld voor het resultaat oplevert.
! Denk eraan dat de rapporten alleen voor het huidige collegejaar gedraaid kunnen worden. Dus
tot 1 september kun je nog voor collegejaar 2013 uitdraaien, daarna niet meer. Vanaf 1 september
kun je de rapporten voor collegejaar 2014 uitdraaien.
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4. 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

5. MOMI rapport studiejaar 2013 verbeterd
Er is een verbeterde versie van het MOMI overzicht met de naam: MOMI studiejaar 2013_versie
april 2014. Het staat in de map: Student en Onderwijs>Gedeelde rapporten>MOMI studiejaar
2013_versie april 2014.
De aanleiding hiervoor was dat in sommige gevallen het aantal EC’s niet juist werd getoond. In
deze nieuwe versie wordt het geldend resultaat getoond zonder een koppeling te maken met de
opleiding.
Tip voor het uitdraaien: op het eerste tabblad (Per opleiding of faculteit) kun je filteren naar eigen
faculteit/opleiding.

Op 22 juli is het MOMI rapport door ICTS gescheduled en automatisch gemaild naar de fainco’s. De
keyusers zijn hierbij in de cc lijst opgenomen. Overigens kan het rapport natuurlijk eerder of later
altijd nog ververst worden. Deze mogelijkheid blijft bestaan.

6. SKC overzicht vooraanmelders beschikbaar voor KU VOLG
De betrokkenen in dit proces voor aankomend studiejaar 2014 hebben hier onlangs een mail over
gekregen. Vanuit OSIRIS kun je ‘op verzoek’ een rapport aanmaken door het invoeren van
selectiefilters. De 1e keer is het even wat werk. De volgende keren zal het overzicht aangemaakt
kunnen worden met een ‘druk op de knop’.
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Voor het studiejaar 2015 is het de bedoeling dat er voor het SKC/Matching traject in de systemen
(vooral Studielink) input gaat komen vanuit de opleidingen (uiterlijk 1 september) zodat IM-FAB
nog een maand de tijd heeft om de systemen in te richten (deadline 30 september). Te zijner tijd
worden jullie hierover verder geïnformeerd.

7. Website feiten en cijfers
Regelmatig krijgen we vragen over de website ‘Feiten en cijfers’:
- Welke gegevens worden hier gepresenteerd?
- Wat is de bron van de gegevens?
- Waarom vind ik hier andere aantallen dan in OSIRIS?
- Wie beheert deze pagina?
Daarom willen we jullie hierover graag wat meer vertellen.
Uitleg verschil vooraanmeldingen Studielink en vooraanmeldingen OSIRIS
Elke week worden er aanmeldingscijfers gepubliceerd voor het nieuwe jaar.
Deze gegevens zijn gebaseerd op bestanden die door Studielink worden aangeleverd en zijn voor
de UT belangrijk om te kunnen zien hoe de aanmeldingen verlopen ten opzichte van de andere
instellingen.
Deze aantallen roepen vragen op als je in OSIRIS zelf overzichten wilt gaat maken van de
aanmeldingen, de aantallen in OSIRIS zijn veel hoger. Hoe komt dat?
Aanmeldingen Studielink
In het overzicht is het landelijk marktaandeel van de opleidingen en de UT als geheel te vinden.
Omdat alle universiteiten met hetzelfde bestand werken, is afgesproken dezelfde criteria te
hanteren. Dit betekent dat we een gewogen inschrijving tellen.
gewogen aantal = inschrijving student / aantal actuele inschrijvingen student
Hierdoor zal de optelling van alle inschrijvingen niet leiden tot meer dan het werkelijke aantal
potentiële WO-studenten. In deze telling worden hogerejaars studenten, herinschrijvers en
deeltijders uitgesloten.
Aanmeldingen OSIRIS
Het aantal aanmeldingen in OSIRIS hangt af van de selectiefilters die je gebruikt. Omdat
Studielink de landelijke definitie gebruikt ( gewogen aantal) zul je in OSIRIS nooit hetzelfde aantal
aanmeldingen krijgen als in Studielink.
Een student die zich bij 2 instellingen heeft aangemeld telt in Studielink voor 50% mee voor de UT
maar in OSIRIS als 100% UT student.
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8. Online autorisatieformulier voor BO
Autorisatie aanvragen voor Business Objects Infoview kunnen digitaal worden aangevraagd via de
volgende link:
http://www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/osiris/autorisatie/autorisatie_inf
oview/
Om overzicht te houden en veiligheid te garanderen kan dit formulier alleen ingevuld worden door
teamleiders BOZ, Hoofd CSA en overige afdelingshoofden. Daarnaast geeft de nieuwe gebruiker
aan dat hij of zij akkoord gaat met de Gedragsregels voor OSIRIS.

9. BSA StaVaZa: ExCielijst t.b.v. beoordeling berekend TUSSEN en EIND advies
ICTS heeft hard gewerkt aan het afronden van de nieuwe examencommissielijst voor het
beoordelen van de BSA tussen en eindadviezen: Osiris UT 027 BSA adviezen t.b.v. beoordeling
ExCie en/of Opleidingsbestuur
In dit proces is enige vertraging opgelopen o.a. vanwege een benodigde update van de OSMAN
universe voor BSA. De deadline van 1 juni is niet gehaald, maar het overzicht was beschikbaar
voordat de eerste BSA eindadviezen zijn berekend in OSIRIS. In de volgende ODS nieuwsbrief vind
je meer informatie over het gebruik en beschikbaarheid van het overzicht.
Dit jaar wordt voor het eerst het BSA UT breed uitgevoerd en ondersteund. Dit rapport is hierbij
een hulpmiddel. Ondanks dat dit met grote zorgvuldigheid is opgesteld en verwerkt is in
instructies is het begrijpelijk dat er nog wensen zijn betreffende dit rapport. Heb je nog
aanvullende wensen? Geef ze door aan je BOZ en/of keyuser. De wensen worden voor het
volgende jaar verzameld en waar mogelijk wordt het rapport aangepast.
Wanneer voor alle opleidingen de beoordeling van de BSA achter de rug zijn, wordt alvast wel het
voorblad toegevoegd. De informatie wat op het voorblad gepresenteerd wordt is al wel via mail
verspreid naar de examencommissies.

10. UT onderwijssystemen autorisatiebeleid
Het autorisatiebeleid ‘UT onderwijssystemen’ beschrijft op welke wijze binnen de UT wordt
omgegaan met het beheer, aanvragen, wijzigen en opzeggen van autorisaties voor de student en
onderwijs instellingsystemen in beheer bij CES, IM-FAB (OSIRIS, SMS, Syllabus+, business Objects,
Blackboard).
Dit proces geldt voor alle medewerkers van Universiteit Twente en externen ingehuurd door de UT
die voor uitvoering van hun functie gebruik maken van de UT onderwijssystemen. En heeft als doel
het waarborgen van een gecontroleerde toegang tot en gebruik van UT onderwijssystemen.

UT - ODS Nieuwsbrief
Augustus2014

5

De genoemde gecontroleerde toegang wordt o.a. gewaarborgd door twee keer per jaar een
overzicht van uitgegeven autorisaties per systeem ter controle te sturen naar de betreffende
afdelingshoofden en teamleiders. IM-FAB is trekker van deze jaarlijkse opschoonacties en ICTS
voert de wijzigingen door. Zojuist is het opschoonproces voor Business Objects met succes
afgerond.
Het UT onderwijssystemen autorisatiebeleid is te vinden op de website onderwijssystemen.

De volgende 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:
 Nieuwe OSMAN universe
 Stand van zaken MOMI
 Stand van zaken BSA
 Ingebruikname BO4
Tot de volgende keer!
ODS
By IM-FAB
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