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Beste BO gebruikers/vrienden van ODS,
Hierbij de ODS nieuwsbrief. Deze keer vind je hierin informatie over:
1. New team name IM-FAB…..
2. Probleem met aanmeldoverzichten
3. Fusie GW en MB en gewijzigd penvoerderschap GZW
4. Update project MISUT onderwijs
5. Inloopuurtjes BO4
6. BOXI documentatie
7. Autorisatiecontroles
8. ODS mailbox met zomerreces
9. 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
1. New team name IM-FAB…..

To contribute to the internationalization goals of this university CES only uses English team
names. With this we would like to present our new team name:

“Information Management”
Before September we’ll change the old name entries on our website.
2. Probleem met aanmeldoverzichten
Na de in invoering van de laatste patch in OSIRIS zijn de aanmeldoverzichten onbetrouwbaar geworden.
Er zijn statussen gewijzigd in Aanmeld die het probleem veroorzaken. Dit was helaas onvoorzien. We zijn
bezig met een impact-analyse en de aanpassing van de rapporten.
Het gaat om de volgende UT rapporten:
 OSIRIS UT 23 HBO-WO applicants Nederland
 OSIRIS UT 24 HBO-WO applicants niet-Nederland
 OSIRIS UT 25 Applicants Internationale Masters
 OSIRIS UT 25A Applicants Internationale Masters
 OSIRIS UT 25A Applicants Internationale Masters (Pub)
De UT rapporten zijn tijdelijk uit de productie-omgeving gehaald. Daarnaast kan het zijn dat eigen
gebouwde rapporten uit Aanmeld mogelijk ook aangepast moeten worden.
We begrijpen dat dit ongemak veroorzaakt voor de gebruikers van deze rapporten. Mocht je vragen
hebben stuur dan een mail naar ods@utwente.nl

3. Fusie GW en MB en gewijzigd penvoerderschap GZW
De komende tijd staan ons een aantal veranderingen te wachten. GW en MB gaan samen verder als
BMS. En eind juni wordt de knoop doorgehakt over het gewijzigd penvoerderschap van GZW naar TNW.
Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de inrichting van de onderwijssystemen en de output
en dus ook de (management) rapportages.
Om deze veranderingen te kunnen realiseren per 1 september, zijn we (ICTS en CES/IM) inmiddels
gestart met de voorbereidingen voor BMS en GZW. Onder andere worden alle (management)
rapportages verder getest (en waar nodig aangepast). Gevolgen die hieruit voortkomen, delen we onder
andere via de volgende ODS-nieuwsbrieven.
4. Update project MISUT onderwijs
Binnen Business Objects worden alle bestaande rapporten van het domein Onderwijs herijkt en opnieuw
gespecificeerd. De rapporten worden getest door leden van het projectteam en testers vanuit de
faculteiten en S&B. Ook wordt er een dashboard ontwikkeld ten behoeve van de eindgebruiker van de
UT (management)rapporten.
Ontwikkelingen:
- Er wordt in de nieuwe oplevering veel aandacht besteed aan de specificaties per rapport zodat
ook de niet-dagelijkse gebruiker kan begrijpen wat er binnen een rapport gebeurt en welke
definities er worden gehanteerd.
- Rapporten worden ontsloten op 3 niveaus: ut niveau, faculteitsniveau en opleidingsniveau
waarbij de gegevens per niveau direct op een apart tabblad beschikbaar zijn. Ook binnen het
dashboard is het mogelijk om te filteren naar faculteit en opleiding.
- Er komen in de nieuwe versie 2 instroomrapporten (1 naar laatste afgeronde vooropleiding en 1
naar nationaliteit van de student)
- De bachelorrapporten worden in de huidige fase eerst gebouwd en kunnen daarna als basis
gebruikt worden voor de masterrapporten.
Mocht je vragen hebben over het project neem contact op: e.c.m.diepman-diekmeijer@utwente.nl
5. Inloopuurtjes BO4
In de ODS nieuwsbrief van februari hebben we gevraagd of er bij jullie belangstelling was voor een BO4
training. De reacties naar aanleiding van die vraag waren echter te verschillend om een gezamenlijke
training te kunnen organiseren. Als alternatief hebben we daarom “inloopuurtjes” georganiseerd voor
iedereen die gereageerd heeft op de nieuwsbrief van februari.
6. BOXI documentatie
In de map Public Folders>Documentatie (Algemeen) is een nieuw document “Formules in BOXI”
geplaatst. Het is een Nederlandse beschrijving van de functies en kan wellicht handig zijn voor bouwers
van rapporten!
7. Autorisatiecontroles
CES/IM voert (sinds 2014) twee keer per jaar controles uit over de uitgegevens autorisaties voor de UT
onderwijssystemen. Zo ook voor de autorisaties uitgegeven voor BI-Startpunt. En dan voor de universes
van OSIRIS (OSMAN), SMS en Syllabus+. De controleoverzichten zijn verspreid en de aangegeven
wijzigingen worden doorgevoerd.

8. ODS mailbox met zomerreces
In verband met de zomervakantie is de ODS mailbox in de week van 20 tot en met 25 juli met reces.
In dringende gevallen kun je contact opnemen met een van de collega’s van CES/IM.
9. 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

