OSIRIS 6
Nieuwe functionaliteiten voor OSIRIS VOLG gebruikers
- Backoffice gebruikers: BOZ, BOZ KU, Studieadviseur, studentendecaan
- OSIRIS Student
- OSIRIS docent/begeleider
Backoffice-gebruikers
 Bij de Instelling statussen is nu ook de historie zichtbaar (voor AO, CSA, IO, Studentservices)
 Bij het overzicht met de cursussen per docent is het mogelijk om een blok te selecteren om
zo cursussen voor dat blok op te kunnen vragen (BOZ)
 Op een aantal overzichten (Deelnemerslijst per cursus, Deelnemerslijst per werkvormgroep,
Wachtlijst per cursus) waarop deelnemers zichtbaar zijn, wordt nu alleen nog de actuele
opleiding bij de student getoond (BOZ)
 Bij het kopiëren van cursussen (naar een volgend jaar) zullen de docenten die niet meer in
dienst zijn, niet meer mee gekopieerd worden (BOZ)
 Bij de tabel met de minorinschrijvingen zijn een aantal auditkolommen toegevoegd. Hiermee
kan bekeken worden wie de in- of uitschrijving gedaan heeft (BOZ keyuser)
 Er zijn selectiefilters toegevoegd aan de bestaande set filters voor het
studievoortgangsoverzicht waarmee nu ook op de voortgang per examenonderdeel
geselecteerd kan worden (BOZ)
 Het is mogelijk om studenten te selecteren op het aanvangsjaar bij de faculteit (BOZ)
 Er is een nieuw veld toegevoegd waarmee een interne aantekening kan worden vastgelegd
bij het resultaat van een bijvak elders (BOZ)
 Bij het registreren van een resultaat wordt er een waarschuwing gegeven in het geval er al
een eerder voldoende resultaat voor de betreffende cursus of toets vastgelegd is (BOZ)
 Veranderingen goedkeuren profileringsruimte: redenen alleen nog maar invullen als de
examencommissie de minor heeft beoordeeld. Tevens is het invullen van een lid van de
examencommissie alsmede datum besluit dan verplicht. Er is over dit onderwerp een aparte
notitie verschenen (BOZ)
 Het is mogelijk om apart bij een cursus aan te geven dat de uitschrijving via OSIRIS Student
open staat, los van het inschrijven via OSIRIS Student (BOZ)
 Op de overzichten met de Toetslijst (Toetslijst per cursus; Toetslijst per werkvorm; Toetslijst
per studentgroep; Toetslijst per zaal) is een nieuw veld toegevoegd waarin het aantal
ingeschreven studenten voor de toets getoond wordt (BOZ)




Er zijn selectiefilters toegevoegd waarmee het mogelijk wordt om op de bijvakken van
studenten te kunnen selecteren (BOZ, Studieadviseur, Studentendecaan)
De data waarop de studievoortgangperiodes betrekking hebben zijn nu ingevuld conform de
blokken op de UT (BOZ, Studieadviseur, Studentendecaan)
Op het studievoortgangsoverzicht is het nu mogelijk om naast de algemene
vervangingsregelingen ook een overzichtje van de individuele vervangingsregelingen op te
nemen, zodat beter zichtbaar is welke regelingen aanwezig zijn voor de student: in het
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selectiefilter is een nieuw filter ‘Individuele examenregelingen afdrukken?’ (BOZ,
Studieadviseur, Studentendecaan)
Toetsinschrijvingen zijn nu zichtbaar tot 30 dagen na afloop van het blok (BOZ,
Studieadviseur, Studentendecaan)
Het is nu mogelijk om bij de aanroep van het SVO aan te geven dat alleen het nog te volgen
onderwijs getoond moet worden (BOZ, Studieadviseur, Studentendecaan).
Aan het scherm waarin de selectie voor de af te drukken gegevens op de groslijst wordt
gemaakt, is een nieuw tabblad toegevoegd waarmee er in één keer een groslijst voor
meerdere examenprogramma’s (met gescheiden tabbladen) kan worden aangeroepen (BOZ,
Studieadviseur, Studentendecaan)
Er is een nieuw selectiefilter toegevoegd waardoor er geselecteerd kan worden op het blok
waarin een werkvorm gegeven wordt, zodat er gerichter gezocht kan worden op cursussen
die in een bepaald blok gegeven worden dan nu mogelijk is (BOZ, Student)
In de schermen van de externe onderwijscatalogus met detailinformatie over een
bachelor/major, minor of master kan een totaaloverzicht worden aangeroepen. Dit
totaaloverzicht zal tevens beschikbaar komen in de interne onderwijscatalogus in OSIRIS
Student (BOZ, Student)

ORISIS-Student
 In een aantal schermen wordt een keuzelijst getoond waarmee een collegejaar kan worden
gekozen. Deze keuzelijsten zijn aangepast zodat niet alleen het collegejaar wordt getoond,
maar tevens de ingangs- en afloopdatum ervan
 In het scherm ‘Inschrijven specialisatie’ van OSIRIS Student zal achter elke specialisatie een
informatieballonnetje worden getoond. Door hierop te klikken wordt een nieuw scherm
geopend met daarin de omschrijving van de specialisatie
 In de schermen van de externe onderwijscatalogus met detailinformatie over een
bachelor/major, minor of master kan een totaaloverzicht worden aangeroepen
 In de onderwijscatalogus zal in de schermen met detailinformatie van een cursus in plaats
van de korte naam de lange naam worden getoond
 Het scherm voor het zoeken naar minors waarvoor de student zich kan inschrijven is
uitgebreid met het zoekcriterium ‘Code’, zodat de student niet alleen op trefwoorden kan
zoeken, maar ook op de code van de minor

OSIRIS-Docent/Begeleider
 In een aantal schermen wordt een keuzelijst getoond waarmee een collegejaar kan worden
gekozen. De keuzelijsten zijn aangepast zodat niet alleen het collegejaar wordt getoond,
maar tevens de ingangs- en afloopdatum ervan
 In de schermen van de externe onderwijscatalogus met detailinformatie over een
bachelor/major, minor of master kan een totaaloverzicht worden aangeroepen
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In de onderwijscatalogus zal in de schermen met detailinformatie van een cursus in plaats
van de korte de lange naam worden getoond
In OSIRIS Docent/Begeleider kan op een aantal plekken, de selectie van studenten
geëxporteerd worden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk indien gezocht wordt naar een bepaalde
groep van studenten in de module 'Zoek student'. De selectie van studenten kan worden
geëxporteerd door op de exporteren link te klikken. Op het exporteren scherm is een viertal
opties aanwezig voor wat betreft het exporteren van studenten: E-mail, Excel bestand,
Pasfotolijst, Presentielijst. De optie 'Groslijst' is nu aan deze keuzelijst toegevoegd waarmee
het scherm 'Groslijst' wordt aangeroepen. In dit scherm kan een groslijst worden afgedrukt
voor de geselecteerde studenten
Bij het geavanceerd zoeken naar studenten in het scherm ‘E-coach’ is een tabblad ‘BSA’
toegevoegd waarin gezocht kan worden op de selectiefilters ‘Instroomsoort’, ‘Collegejaar’ en
‘September/Februari instroom’
Bij het geavanceerd zoeken naar studenten in het scherm ‘E-coach’ is een tabblad ‘Vrij veld’
toegevoegd waarin op vijf verschillende vrije velden kan worden gezocht
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