Osiris is opgebouwd uit deelsystemen.
Osiris ondersteunt met haar deelsystemen het volledige proces
1. van intake van de student (via Studielink
of voor bijzondere doelgroepen via OSIRIS IO),
2. het opstellen van het studieplan,
3. het uitvoeren van het onderwijs,
4. het afstuderen en diplomeren en
5. het uitschrijven uit de studie
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Ondersteuning van het proces van
(voor)aanmelding tot en met
inschrijving:
1. afstemming met DUO (IBG)
2. aansluiting op wet en regelgeving
3. collegegeld berekenen
4. vorderingen berekenen, vastleggen
en doorsturen naar FIN.
5. ondersteuning Studielink
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1. behaalde resultaten
2. voortgang tov. examenprogr.
3. in- en uitschrijven
voor cursus, minor of toets
4. zoeken in onderwijsaanbod
5. diploma aanvragen
6. adreswijziging doorgeven
7. (tentamen-)rooster opvragen

Osiris Catalogus
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Intake bijzondere doelgroepen
1. inkomende masters
- exchange
- huisvesting
- visa
- beurzen
2. uitgaand
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Selfservice functie
1. beheer en publicatie
onderwijs-aanbod
2. workflow (bv: wanneer
dient de docent zijn tekst
uiterlijk aan te leveren?)

Osiris
Studievolg

Onderwijs gebonden:
1. Examenprogramma
2. Stage-aanbieders
3. Ba/Ma
4. Rooster
5. Cursusaanbod
6. Studieprogramma’s

Student gebonden:
1. Examens
2. Stages
3. BSA
4. Resultaten
5. Inschrijven cursus/toets
6. Studentgegevens

1 module
Osiris Docent

1. resultaten vastleggen
2. resultaten definitief maken
3. digitale handtekening
4. overzichten (bv presentielijst)

Osiris
Begeleider

1. dashboard student
- resultaten tov. examenprogramma
- resultaten t.o.v. jaargenoten
2. detailgegevens student
- gemaakte afspraken
3. notities vastleggen
4. individueel studiecontract
- incl. actiepunten en deadlines
5. hulp bij studieplannen

Track:
- opleiding zonder accreditatie
- specialisme
= wordt onder andere opleiding gehangen. Voorbeelden: ES, IBA

Osiris Manager

Op Business Objects georiënteerde universe
1. rapportage omgeving gericht op management
2. inclusief standaard meegeleverde
managementrapportages (rendementen e.d.)
3. zie project Informatievoorziening Onderwijs –
werkgroep 2 - Osman

