Release 6.15.2; Live 25-2-2016

Algemeen:
-

Functionaliteit Uitloggen in OSIRIS Docent

-

Tegelijktijd uitrol van de nieuwe Accesmanager (zie mail van Maandag 15-2; OSIRIS Offline)

Wanneer OSIRIS weer online is, is er iets veranderd in de loginprocedure. Deze verandering heeft
te maken met een belangrijke aanpassing in de inlogprocedure die stapsgewijs voor alle UTapplicaties wordt doorgevoerd.
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Aangepaste/Nieuwe functionaliteiten
Waarschuwing bij notitie

Bij het vastleggen van een notitie wordt nu een
waarschuwing gegeven indien de datum van de notitie meer
dan een jaar in het verleden ligt.

Maximaal aantal karakters notitie

Bij een notitie is de beperking dat er maximaal 4000 karakters
opgegeven kunnen worden in het veld beslissing, nu vervallen.

Functionaliteit van afspraken en
notities samengevoegd

De functionaliteit van afspraken en notities is in elkaar
geschoven, deze worden nu beiden in de vorm van notities
vastgelegd in de database. Bij een notitie kan worden
aangegeven dat er een bijbehorend actiepunt is.
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Extra kolom student actief

In het scherm waarin de studenten van een begeleider
getoond worden is een kolom toegevoegd waarmee
direct zichtbaar is of de student nog actief is.

Link ‘Portfolio’ vervangen door
‘Extern digitaal dossier’

In het tabblad ‘Studievoortgang’ bij de student is nu de link
‘Portfolio’ vervangen door de directe link ‘Extern digitaal
dossier’ van de student.
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Ten behoeve van E-coach
Opleiding bij E-coach

Bij het openen van het e-coach scherm wordt nu standaard de
laatst gekozen opleiding geselecteerd.

Berekening slagingspercentages
binnen E-coach aangepast

Bij de berekening van de slagingspercentages voor de
laatste 6 en 12 maanden wordt niet langer alleen maar naar
de toetsresultaten gekeken, maar worden nu ook de
behaalde cursusresultaten meegenomen

Kolom met gemiddeld cijfer
opgenomen in E-coach

Het scherm E-coach zal worden uitgebreid met het
gemiddelde cijfer per opleidingsfase. Hierbij wordt het
gemiddeld cijfer van het studievoortgangsoverzicht
gehanteerd.

(Het gemiddelde cijfer dat de student behaald heeft wordt nu ook getoond per opleidingsfase. Dit leidt
ertoe dat het scherm erg breed wordt, daarom is het mogelijk gemaakt dat de lay-out of inhoud van het
scherm aangepast kan worden. Het is nu mogelijk om een opleidingsfase in te klappen op het scherm, zie
bovenstaande schermprint).
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Rapport module OSIRIS Docent
De grootste aanpassing in deze release heeft betrekking op het aanmaken en printen van Overzichten.
Hiervoor is nu een geheel nieuw scherm beschikbaar.
Als je in OSIRIS Docent/Begeleider nu naar Overzichten gaat, krijg je onderstaand scherm te zien.

Op moment dat je klikt op ‘Ga naar Rapporten’, wordt er een nieuw tabblad geopend, zie hieronder.

Als dit niet het geval is en er verschijnt dus geen apart tabblad, wordt dit mogelijk
‘geblokt’ door de Pop-up blocker.
Boven in het scherm, in kun je dit zien en alsnog permissie geven om een nieuw
tabblad te mogen openen!
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Op moment dat je een overzicht hebt geselecteerd door bij ‘Recent uitgevoerde rapporten’ of bij
‘Rapporten’ op de regel van het desbetreffende rapport te klikken, verschijnt onderstaand scherm

In dit scherm maak je de selectie voor je rapport. In bovenstaand scherm is de selectie uitgebreid met
het studentnummer.
Als je je selectie uiteindelijk gemaakt hebt, klik je op ‘Uitvoeren’ en het rapport wordt aangemaakt.
Mocht je je selectie verder willen uitbreiden kun je onder in het scherm klikken op ‘Uitgebreid zoeken’.
De mogelijkheden voor ‘Uitgebreid zoeken’ zijn flink uitgebreid en iets anders van opzet dan dat je
gewend was.

Als je je selectie uiteindelijk gemaakt hebt, klik je op ‘Sluiten’ en kom je weer in het vorige scherm, waar
je kunt klikken op ‘Uitvoeren’ en het rapport wordt aangemaakt.
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Mocht je een ander rapport willen uitdraaien, klik je op ‘Terug naar overzicht’ en je komt weer in het
scherm met het overzicht van alle rapporten.

Er zijn nu 2 tabbladen geopend. Een voor de applicatie OSIRIS Docent en een voor de Overzichten.
Beide tabbladen kunnen geopend blijven en hier tussen kan geswitcht worden.
Op elk willekeurig moment kun je dan ook weer terug naar het tabblad om een rapport aan te maken
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