UT-ODS Nieuwsbrief
September 2014
Hierbij de ODS nieuwsbrief. Deze keer vind je hierin informatie over:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Business Objects 4
BSA examencommissie controledocument
MISUT rapporten herzien
Nieuwe OSMAN universe
StaVaZa MOMI
De volgende 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. Business Objects 4
De planning van ICTS ziet er als volgt uit:
 De productieomgeving van BO 4.1 staat sinds 1 september gereed om getest te worden.
 Het testen van productieomgeving door de testers vindt plaats in week 36 en 37
 Daarna is er één dag, 15 september, om ‘kritieke issues’ kunnen worden verholpen door ICTS
 Back-up vindt plaats op dinsdag 16 september (BO niet beschikbaar!)
 In productie BO 4 op woensdag 17 september 2014
Belangrijk in deze planning voor jullie is dat er op dinsdag 16 september geen gebruik gemaakt kan
worden van BO. Nader informatie volgt in week 38.
2. BSA – Overzicht adviezen t.b.v. controle examencommissies
Het is achter de rug, het eerste jaar BSA afhandeling. In augustus is op de valreep het controlerapport
opgeleverd waarmee de examencommissies de door OSIRIS berekende adviezen controleert en vaststelt.
Sinds de oplevering zijn door de gebruikers een aantal wensen doorgegeven. Vanaf volgende week wordt
het overzicht herzien en waar mogelijk worden de aangegeven wensen doorgevoerd.
De deadline voor oplevering van het herziene rapport is 31 oktober 2014. Ruim op tijd voor controle van
het tussentijdse advies eind november, begin december.
3. MISUT rapporten herzien
Het is een roerige periode geweest voor het UT onderwijs. De ‘Propedeuse’ fase is afgeschaft, TOM is
ingevoerd, BSA is van start gegaan. Allerlei wijzigingen die ook gevolgen hebben voor de management
rapportages van de UT. S&B is daarom gestart met het herzien van de MISUT rapportages. Klopt de
informatie nog die geboden wordt? Voldoen de rapportages nog aan de informatiebehoeften van de
organisatie?
Herziene rapporten worden beschreven in het rapport ‘beschrijving MISUT rapporten en definities
Onderwijs’ op de website onderwijssystemen. Wanneer deze klus afgerond is zullen we hieraan in deze
nieuwsbrief aandacht besteden.
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4. Nieuwe OSMAN universe 6.14.1
Bij de invoering van OSIRIS 6 is er ook een nieuwe release van OSMAN meegeleverd. Deze nieuwe
OSMAN 6.14.1 wordt op dit moment door IM-FAB getest. Het in productie nemen van deze nieuwe
release willen we pas na de upgrade van BO 4 gaan doen. Zoals het er nu naar uitziet wordt dit de eerste
helft van oktober.
5. Stand van zaken MOMI
Voor het studiejaar 2014/2015 zijn er voorlopig geen wijzigingen ten aanzien van het proces van vorig
jaar. Sinds kort zit er in OSIRIS zelf een MOMI module en op dit moment zijn we aan het onderzoeken of
we deze module op de UT ook gaan invoeren.
6. 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 oktober.
Tot de volgende nieuwsbrief!
ODS, by IM-FAB
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