NYHEDSBREV EFTERÅR 2017

Nyt fra projektledelsen
Styregruppemøde i december
Sæt kryds i kalenderen – styregruppemødet kommer til at ligge 18. december, 2017. Det vil blive
afholdt på HF og VUC Fyn Kottesgade 6, 5000 Odense C, fra kl. 12.30 til kl. 14.30

ØSLDV
Der har i længere tid været arbejdet på, at vi i sektoren fik nogle fælles data udtræk fra Ludus på
eksempelvis; gennemførelse, karaktergennemsnit, årselever mm. Ligesom vi også har et ønske om
kunne koble Ludus-data sammen med vores øvrige data – Navision og evt. SLS.
Vi har dog brug for et par nøglepersoner. Personprofil for en sådan er én som er godt hjemme i
datastrukturen Navision og en som er helt fortrolig med datastrukturen i Ludus.
Vi mangler at afholder ca. 3 - 4 møder, hvor vi blandt andet skal mødes med DBVision A/S, som har
en stor indsigt Øs-ldv ligesom de har udviklet flere modeller til staten på budget og løn-områderne.
Vi håber at nogle af jer har lyst til deltage. Hvis I har nogle spørgsmål eller tilkendegivelse af, at I
ønsker at deltage, kan det sendes til Hella på hvhj@kvuc.dk.

Persondataforordningen i Ludus
I forbindelse med implementeringen af persondataforordningen, har vi et ønske om nedsætte en
kompetence-gruppe, der skal være med til at beskrive de ændringer, som sektoren ønsker indført i
Ludus og Ludus Web, således at det bliver let og håndterbart at arbejde med persondata i Ludus.
Derudover vil vi i samarbejde med kompetence-gruppen og DXC arbejde på, at få udarbejdet nogle
guidelines som giver brugerne nogle gode redskaber.
Der bliver meget snart rundsendt en indbydelse, hvor vi opfordrer centrene til at indstille nogle
deltagere til kompetence-gruppen.
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Nyt fra kompetenceafdelingen
Superbrugerkonference
Konferencen er nu afholdt, og de mange eksterne bidragsydere gjorde et godt stykke arbejde, så vi
håber at superbrugerne er vendt hjem med masser af faglig opgradering i bagagen
På konferencen blev ERFA-dage vendt, og umiddelbart er behovet kun for en landsdækkende SUdag. Denne afholdes i første halvår 2018.
Der var enighed om at der afholdes ERFA-grupper lokalt, som Superbrugerne selv facilitere.

Superbrugeruddannelse
Vil blive afholdt d. 14. + 21. november på Comwell Køge. Nærmere info og materiale udsendes
snarest.

Nyt fra udviklingsafdelingen
Performance
Performance har været topprioritet i udviklingsarbejdet, og når der har været plads imellem
myndighedskrav, har DXC i samarbejde med VUCHosting arbejdet på at erstatte de langsomme
funktioner i studievejledningsmenupunktet, men forbedrede hurtige og mere effektiviserede
funktioner.
D. 19. september deltog en gruppe af studievejledere og superbrugere i review af en prototype, hvor
man kan se DXC’s løsningsforslag live. Her fik de rig mulighed for at komme med input til løsningen,
som er baseret på input fra den store workshop vi afholdt op til sommerferien.
Prototypen er blevet godt modtaget, og DXC vil nu arbejde videre med at forbedre og effektivisere
det nye, frem mod det næste review, hvor en gruppe af vejledere og superbrugere igen vil få mulighed
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for at komme med input til det nye. Studievejledningsmenupunktet vil blive liggende urørt indtil DXC
har godkendelse fra sektoren til at lukke det – dette vil tidligst ske i løbet af 2018.
Sæt kryds i kalenderen for denne gang afholder vi en præsentationsdag i Kolding, hvor DXC viser os
alt det nye effektive. Husk at få nogle studievejledere med! 
Tidsplanen for arbejdet med de nye hurtige funktioner til studievejlederne ser ud som følger:
Review af prototype

19. september 2017

Designreview

02. november 2017

Test

29. og 30. november 2017

Gentest

05. og 06. december 2017

Release

13. december 2017

Præsentationsdag

15. december 2017

Udvikling af webshoppen
Der er efterhånden op mod 70 % af alle VUC’er i det administrative fællesskab, der er gået med i
samarbejdet om webshoppen til online tilmelding til undervisning.
I den næste tid vil der løbende ske udvikling af en del ændringsønsker – både store og små, som vil
styrke den effektivisering af tilmeldelsesprocessen for de kursister, der selv kan tilmelde sig
undervisning, som shoppen skal understøtte.
Den største forbedring bliver en samlet holdliste, hvor kursisten kan se hold og skematider for hele
udbuddet med mulighed for filtrering. Dette er et supplement til den fagindgang shoppen har nu.
Holdlisten er leveret i en beta-version, som ligger til test hos KVUC pt.
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Vi informerer løbende ud til de skoler, der har tegnet aftale med MCB.

Nyt fra Hotline
Eksamensplanlægning
Meddelelse om den kommende eksamensplanlægning – gode tip, remindere og ekstra åbent.

Kære superbrugere/eksamensplanlæggere
Hotlinen holder ekstraordinært åbent i forbindelse med eksamensplanlægningen på HF.
Den udvidede åbningstid er:

Lørdag den 7. oktober 2017 fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Vi kontaktes på tlf.: 51 43 04 80 og mail: hotline@vuchosting.dk – husk som altid at udfylde en
fejlblanket, i tilfælde af at sagen skal videre til CSC. For at sagsbehandlingen kan gå hurtigst muligt
så er det vigtigt I har udfyldt med så mange informationer I kan samt skærmbilleder. Det er MEGET
vigtigt I husker at udfylde stien til fejlen, og ved Interne Fejl skal vi vide hvilket tidspunkt I har fået
fejlen så den kan findes i fejlloggen. Hvis I er i tvivl så ring og spørg os inden I sender sagen.

Før eksamensplanlægningen:
Se tips og tricks 100-1 til 100-9 – De findes i hjælpen. Ludus web onlinehjælpen Her

Intern fejl:
Der må på ingen måde ændres i nøglefelter efter indberetningen af eksamensplanen. Dette giver
intern fejl – og det er nærmest umuligt selv at finde årsagen. Gælder eksamensdage, hold navn,
hold start osv.

Frigivelse af plan(er):
Husk at tjekke planerne inden de frigives, de kan kun frigives én gang.

En bøn fra XPRS (ministeriet):
Der kan opstå en ’naturlig’ ventetid, hvis flere indberetter samtidig.
Indberetningerne lægges i kø og det hjælper ikke at gentage dem. Tværtimod.

1. Lav alle kontroller i løbet af året og igen lige op til eksamen. Det sikrer jer de bedste data til
planlægge ud fra.
2. Tjek antal eksamensdage i kontrol 10 (meget vigtigt), de må IKKE overstige 5 dage (inkl.
trækning ved 24 timers-eksamen – dette vil give intern fejl når I åbner planen.
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3. Fejlkoder fra XPRS har vi en liste over på VUChosting.dk klik her
4. Brug tjeklisten fra CSC – Tips & Tricks 100-1. Det er er god og brugbar afkrydsningslister,
der tager planlægningen step by step.

5. Jeres lokale eksamensperiode skal stemme overens med hvilke dage i har eksamener, tjek
for ”helligdage” og lignende. I kan også beholde hele perioden og lave restriktioner på
dagene, dette gør at jeres plan bliver mere fleksibel.
6. Husk betegnelse på de 2 årige klassers eksamensmoduler. Denne fejl gør at man ikke kan
planlægge kæder.
7. Vi anbefaler at hvis i arbejder med flere planer, at for hver plan i arbejder med tjekker om
restriktionerne slår igennem. Det kan være EP’er, friholdelser osv.
8. Husk at Ludus Web lægger den bedst mulige plan og er et hjælpeværktøj. Det er jer som
eksamensplanlæggere der bedst ved hvad der kan lade sig gøre. Derfor husk at tjekke alle
data inden i lukker planen ned.

Hilsener fra Christel, Diane, Mia, Sisse & Hella
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