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Februari 2015
Beste BO gebruikers/vrienden van ODS,
Hierbij de ODS nieuwsbrief. Deze keer vind je hierin informatie over:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doelgroep nieuwsbrief ODS
Teamtraining IM-FAB
Vrijdag 13 februari osman niet beschikbaar
Krokusvakantie februari vakantie
Start gebruikersoverleg BO
BO4 tips en trucs
Start MISUT – Onderwijs project per 01-02-2015
Stand van zaken IM-FAB impactanalyse t.b.v. fusiefaculteit BMS en verandering penvoerderschap
GZW
9. Update/stand van zaken OSIRIS UT27 BSA adviezen t.b.v. beoordeling opleidingsbestuur
10. De UT-ODS 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
ODS updates:
Doelgroep nieuwsbrief ODS
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle BO gebruikers(bouwers en verversers) van de
onderwijssystemen en de daaraan gerelateerde rapportages en universes:
osman, syllabus+ en SMS.
Daarnaast wordt de brief ook verstuurd naar overige geïnteresseerden (vrienden van ODS).
Mocht je je willen afmelden van deze nieuwsbrief dat kan, stuur dan een berichtje naar:
ods@utwente.nl
Teamtraining IM-FAB: Op maandag 9 en dinsdag 10 februari wordt de ODS mailbox niet gelezen
in verband met een teamtraining van IM-FAB.
Vrijdag 13 februari osman niet beschikbaar
In verband met het in productie nemen van een nieuwe OSIRIS release (6.14.2) op vrijdag 13
februari is osman eveneens niet beschikbaar tot ’s middags 15.00 uur. Voor meer informatie en
statusupdates (op de 13e zelf) hou de website onderwijssystemen in de gaten:
http://www.utwente.nl/onderwijssystemen/nieuws/maintenance-osiris-13-feb-email-nl/
Krokusvakantie februari vakantie: In de week van 23 tot en met 27 februari 2015 is er in
verband met de krokusvakantie niemand aanwezig van de ODS mailbox. In dringende gevallen
kun je rechtstreeks contact opnemen met een van de andere medewerkers van IM-FAB.

Wie heeft er behoefte een BO4 training?
Sinds een aantal maanden (oktober 2014) werken we op de UT met BO4. Omdat de
achtergrond/interesse van alle BO gebruikers divers is, zijn we benieuwd of er op mensen zijn die
belangstelling hebben om een training te volgen. Zo ja, svp doorgeven aan: ods@utwente.nl
Afhankelijk van het aantal reacties en de soort reacties willen we bekijken of het zinvol is om op de UT
zelf een training te gaan verzorgen.
BO trainingen kunnen uiteraard ook extern gevolgd worden bij vcd trainingen:
http://www.vcdtrainingen.nl/trainingen/trainingsaanbod/

Start gebruikersoverleg BO
ICTS gaat de ondersteuning en samenwerking op het gebied van Business Intelligence anders aanpakken.
Er komt een gebruikersoverleg, wat jaarlijks ongeveer 5 keer bij elkaar komt. Het initiatief komt van
Gilbert van den Dobbelsteen die sinds november 2014 verantwoordelijk is voor de Business Intelligence
dienstverlening van ICTS. Op dit moment zijn de volgende personen betrokken bij het overleg: Gilbert
van den Dobbelsteen (ICTS), Karel Masselink (ICTS), Walter Nijhuis (S&B) Benno Eeftink (FEZ), Natascha
Naumann (FB) en Elize Diepman (CES)
In januari zijn we voor het eerst bij elkaar geweest voor een eerste kennismaking.
ICTS gaat in eerste instantie prioriteit gegeven aan het stabiel krijgen van BO4:
 op 13 januari heeft er al een noodzakelijke software update plaatsgevonden
 het oplossen van storingen in de productieomgeving zoals het automatisch versturen
rapporten zoals de IO management rapporten (OSIRIS UT 023, OSIRIS UT 024 en OSIRIS UT 025)
Als de stabiliteitsproblemen zijn opgelost zullen wensen van de gebruikersgroep in behandeling worden
genomen. Zaken die al genoemd zijn, zijn onder andere:
 bouwen van een autorisatierapport van alle BO gebruikers
 aanzetten van de audit optie om inzicht te krijgen in statistieken waarin je kunt zien of en hoe
vaak rapporten bekeken worden.

BO4 tips en trucs
BO4, ondertussen bekend onder de naam BI-Startpunt is nu al een paar maanden beschikbaar en we
merken dat er nog de nodige vragen zijn. Alle vragen die hierover via de ODS mailbox bij ons
binnenkomen worden verzameld samen met de gegeven antwoorden opgeslagen.
De meest voorkomende vragen zullen we straks presenteren op de ODS webpagina. Waar mogelijk en
beschikbaar zullen we video tutorials toevoegen aan de gegeven antwoorden. Als de pagina gereed is
zullen we hier in deze nieuwsbrief natuurlijk aandacht aan besteden.

Start MISUT – Onderwijs project per 01-02-2015
Per 01-02-2015 is het project MISUT-onderwijs gestart voor de periode van 1 jaar. Bestaande MISUT
rapporten zullen worden herzien (o.a. in het kader van TOM) en er zullen eventueel rapporten worden
bijgebouwd. Daarnaast is het de bedoeling dat er een dashboard wordt ontwikkeld t.b.v. de
eindgebruikers van de UT (management) rapporten.

In de projectgroep zitten o.a. de volgende medewerkers: Nicolette Letteboer (TNW) als
projectleider en Walter Nijhuis ( S&B), Jan de Goeijen, Rob Klapwijk (beide ICTS) en Elize Diepman (CES).

Stand van zaken IM-FAB impactanalyse t.b.v. fusiefaculteit BMS en verandering penvoerderschap GZW
De komende tijd staan ons een aantal verandering te wachten. GW en MB gaan samen verder als BMS.
En het penvoerder van GZW wordt TNW. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de inrichting
van de onderwijssystemen en de output en dus ook de (management) rapportages.
IMFAB heeft voor beide veranderingen een impactanalyse gemaakt, ook ten aanzien van de OSMAN
universe en de UT rapportages.
Waar mogelijk worden acties uit beide veranderprocessen gezamenlijk opgepakt. Als deze acties
gevolgen hebben voor de UT (management)rapportages, delen we dit via de volgende ODS nieuwsbrief.
Natuurlijk zullen de collega’s die het rechtstreeks betreft ook persoonlijk benaderd worden om de
beoogde acties en veranderingen in gang te zetten.

Update/stand van zaken OSIRIS UT27 BSA adviezen t.b.v. beoordeling opleidingsbestuur
De wijzigingen in het BSA rapport zijn doorgevoerd en ICTS heeft een versie opgeleverd die nu getest
wordt. Wanneer het BSA wordt berekend is dit rapport voor de OSIRIS keyusers beschikbaar in BIStartpunt.

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

