Handleiding Osiris Decos
1. Start in Osiris
In OSIRIS Backoffice is een menuoptie beschikbaar (menu 204 en 307) waarmee een extern
digitaal dossier van de student kan worden opgevraagd. Met behulp van een link in OSIRIS is de
verwijzing naar het digitaal dossier van de student in Decos opgenomen.
In menu 200 worden de Student Volggegevens geraadpleegd. Op moment dat een uitstap naar
Decos gewenst is om bv het dossier van de student in te zien, is dit rechtstreeks mogelijk middels
menu 204 Digitaal Dossier, zie hieronder.

En vanuit menu 300 kan het digitaal dossier opgeroepen worden via menu 307, zie hieronder.

Op dat moment wordt er verbinding gemaakt met Decos. Je komt dan gelijk uit bij het dossier in
Decos van de desbetreffende student. Voorwaarde is wel dat je de beschikking moet hebben
over een Decos account en toegang hebt tot de studentgegevens.
2. Verder in Decos: inloggen
De eerste keer dat je naar Decos gaat, moet er ingelogd worden. Daarna worden je gegevens
bewaard en hoef je niet meer in te loggen: je wordt rechtstreeks naar het dossier geleid.

3. View aanpassen in Decos
De view waarmee je in Decos komt, zal waarschijnlijk niet de view zijn die je gewend bent. Het
ziet er anders uit. Je kunt dit als volgt aanpassen:

4. Document selecteren in Decos
Klik op de tab “Documenten” om naar de documenten te gaan.

Klik vervolgens op het document dat je wilt zien.

Tot slot, dubbelklik op de afbeelding om het document te openen.

5. Afsluiten
Geadviseerd wordt om Decos na het raadplegen af te sluiten.
Wanneer je dat niet doet, blijft Decos openstaan bij het geraadpleegde dossier. De volgende
keer dat je een dossier wilt raadplegen vanuit Osiris, wordt voor Decos weer een nieuw
window geopend, de daarop volgende keer weer een nieuw window enz. Met als gevolg veel
verschillende geopende decos-windows op je desktop.

