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Gedragsregels instellingssystemen domein Onderwijs 2014

1 Inleiding
De afdeling CES Informatiemanagement & Functioneel beheer (CES IM-FAB) is verantwoordelijk
voor het beheer en onderhoud van de instellingssystemen in het domein Onderwijs, inclusief de
informatievoorziening uit deze systemen:
 Het gaat om de volgende instellingssystemen: electronische leeromgeving Blackboard,
de studenten informatiesystemen Studielink en Osiris, de roostersystemen Syllabus
Plus, My Timetable en Webroombooking en het stagesysteem SMS.
 Daarnaast gaat het om de daaraan gekoppelde universes van de systemen die via
Business Objects/Infoview benaderd kunnen worden: Osman, Syllabus Plus en SMS.
 Tot slot gaat het om het maken of bekijken van de bijbehorende rapportages uit de
instellingssystemen en genoemde universes.
Als medewerker van de UT wordt men geacht zorgvuldig om te gaan met de autorisaties die
men uit hoofde van zijn of haar functie krijgt toegewezen. Het is de verantwoordelijkheid van
iedere gebruiker om zich te houden aan deze gedragsregels.
In de beschikbare universes is er geen autorisatie op het niveau van opleiding en/of faculteit.
Iedere gebruiker met rechten voor de universe kan de gegevens van alle studenten en
opleidingen bekijken. Dit is een bewuste keuze in verband met het over opleidingsgrenzen
heenkijken, maar mede hierdoor is het gebruik van Business Objects , evenals de rapportages
uit Osiris aan regels gebonden.
Daarnaast is er in Business Objects/Infoview geen afzonderlijke autorisatie voor de Osman
universe en Syllabus Plus universe ingericht. Dit betekent dat iedere gebruiker toegang krijgt
tot beide universes. Dit is geen bewuste keuze maar technisch gezien (nog) niet ingericht.
Voor geldt niet voor de SMS universe , deze toegang is al wel apart ingericht.
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2 Gedragsregels
Om gebruik te maken van de instellingssystemen en de bijbehorende universes heeft de
gebruiker een account nodig met raadpleeg- of mutatierechten voor het betreffende systeem
en/of een account nodig voor Business Objects/Infoview en de bijbehorende universe.
Persoonsgebonden accounts
1. Uitsluitend degene aan wie een username en password is vertrekt, is gerechtigd gebruik
te maken van de instellingssystemen en universes.
2. De username en het password zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan anderen
worden verstrekt.
3. Indien de gebruiker niet meer in dienst is van de UT of een andere functie krijgt
waarvoor het gebruik van het systeem niet relevant is dan moet aan IM-FAB gemeld
worden dat het account voor het systeem en Business Object/Infoview ingetrokken kan
worden.
4.
Gebruik van gegevens
5. De rapportages die gemaakt worden met een van bovengenoemde instellingssystemen
of met een daaraan gekoppelde universe zijn voor intern gebruik binnen een
opleiding/faculteit.
6. Indien de gegevens van andere opleidingen/faculteiten geraadpleegd kunnen worden,
is het niet toegestaan om gegevens van andere opleidingen/faculteiten te verspreiden.
7. Het is niet toegestaan om gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden
8. Het is niet toegestaan om gegevens te verspreiden aan derden.
9. Het is niet toegestaan combinaties van studentnummer en studentnaam te publiceren.
Indien een gebruiker zich niet aan de gedragsregels houdt, dan wordt het account voor het
systeem en/of Business Objects/Infoview ingetrokken.

