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Nyt fra projektledelsen
Siden sidst:
Vi har fået sat holdet på hotlinen, så det nu er Mia og Christel der
er på: Christel kommer fra KVUC eksamensafdelingen og har
tidligere været ansat på Vestegnen HF &VUC. Vi er rigtige glade
for at få hende på hotlinen også.
Sisse har overtaget ansvaret for udviklingsarbejdet, og er kommet
godt fra start, hvilket udviklingsgrupperne nyder godt af.
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ERFA-dag Crystal Reports
Dato: 26. august 2015
Tid: 09:00-17:00
Sted: Comwell Kolding
Frist for tilmelding: 17.

Sidst, men ikke mindst, har vi ansat Lena som projektsekretær.
Lena har allerede taget godt fat i opgaverne, så det er vi alle glade
for. Se præsentationen længere nede:
Vores arbejde med at få styr på kontrakten og hvad der mangler at
blive udviklet, går stille og roligt fremad. Vi holder løbende møder
med CSC for at sikre en god struktur på vores samarbejde, således
at vi får den udvikling, vi betaler for.

august
Brainstorming Eksamen
Dato: 2. september 2015
Tid: 11:00-15:00
Sted: Comwell Kolding
Frist for tilmelding: 17.
august

Inden for den nærmeste fremtid vil vi påbegynde drøftelserne
med CSC om fremtiden efter 2016, hvor den nuværende kontrakt
udløber.
Der er etableret et setup i sandkassen, så skolerne kan afholde
interne kurser med op til 35 deltagere. VUC Storstrøm har afholdt
et kursus, og det forløb uden problemer.

Ny medarbejder

UNI-C Login
Dato: 3. september 2015
Tid: 10:00-14:00
Sted: KVUC, Pilestræde 61
Superbrugerkonference
Dato: 7.-8. september 2015
Tid: 10:00-16:00

Lena Kihlgast er ansat som projektsekretær og skal

Sted: Comwell Kolding

varetage opgaverne i forhold til kurser,

Frist for tilmelding: 24.

præsentationsdage samt administrative opgaver i

august

fællesskabet. Lena kommer fra en stilling som Sales
Manager i Bella Centret og har ligeledes en bred
erfaring med inside sales og marketing fra IT
virksomheder som F-Secure, Milestone Systems og
Microsoft.

…fortsættes næste side…

Superbrugerkonference
Vi invitere til Superbrugerkonference mandag d. 7. september 2015
til tirsdag d. 8. september 2015 på Comwell Kolding. Vi begynder
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kl.10:00 mandag og slutter kl. 16:00 tirsdag.
Invitation følger.
Man kan sende input til indhold og ønskede emner til Lena
Kihlgast på info@vuchosting.dk

Studievejledning
Der arbejdes på at der lave en studievejledningsudvikling III, som
vil kunne releases marts 2016. Studievejlederne bruger Ludus Web
rigtig meget, og det er vigtigt at få alle funktionerne (håndtering af
venteliste, udmeld fra eksamen osv.) med over i Ludus Web.
Tidsplan for fremtidig udvikling lægges pt. af Hella og Sisse.

OBU udvikling – Test
Dato: 1.-2. oktober 2015
Tid: 1. oktober: 10:00-18:00
2. oktober: 09:00-17:00
Sted: CSC, Århus

OBU udvikling – Test
Dato: 6.-8. oktober 2015
Tid: 6. oktober: 10:00-18:00

UNI-Login
Ludus Web har, som det er nu, en integration med UNI-C, i forhold
til at nye brugere kan uploades til UNI-C’s webservice og herefter
kan brugernes UNI-login hentes ned. På foranledning af HF og
VUC Fyn har vi udbedt CSC om at lave et tilbud på en udvidelse af
denne funktion. Udvidelsen gør det muligt at tilknytte HoldID til
kursister og lærere i Uni-Login. Som det er nu knyttes de
udelukkende til institutionsnummer, og dette besværliggør lærernes
muligheder for at finde deres egne kursister.
At kursisterne knytte til HoldID gør det eksempelvis nemt, hvis man
som skole anvender elektroniske læremidler, og skal tildele dem og
lektier til et bestemt hold.
Da mange skoler potentielt kan få gavn af denne udvidede funktion
har det administrative fællesskab besluttet at invitere superbrugere
og ledere til et møde omkring funktionen med henblik på at
udgiften kan afholdes i fællesskabet. Vi håber at mange har lyst til
at deltage.

OBU
Status og næste fase
Den nye funktionalitet i OBU, der releases med i oktober 2015, kan
anvendes til oprettelse af hold og tilmelding af kursister til
undervisning, som afvikles fra 1. januar 2016. Aktivitetsberegning
for OBU-kursister fra og med 1. januar 2016 vil dermed ske på
baggrund af den nye implementeret OBU-funktionalitet.

7. oktober: 09:00-18:00
8. oktober: 09:00-17:00
Sted: CSC, Århus

Præsentationsdag i OBU
Dato: 21. oktober
Tid: 10:00-16:00
Sted: Comwell Kolding

Eksamen
Udviklingsarbejdet med eksamen (eksamensafholdelse, bevisudstedelse, fremsøgning af kursister) sættes i
gang i september i forbindelse med brainstormmødet i Kolding, onsdag d. 2. september. Dagen vil være en
blanding af brainstorming – både i grupper og plenum, samt drøftelser med CSC om mulighederne i
systemet. Vi vil se på både AVU og HF.
For at gøre jeres hverdag letter, har vi brug for jeres viden omkring eksamen, til at udvikle netop det I har
behov for. Det er derfor meget vigtigt, både for jer og for os, at I kommer til denne dag.
Spørgsmål til dagen eller projektet, kan rettes til info@vuchosting.dk

Øs-ldv
Det har været en lang proces, at få hul igennem rent teknisk, men det er nu lykkedes driften og på
baggrund af dette har Hella, Per Langilde og Mik Helmich, haft møde med et firma, som kan facilitere
oprettelse af avancerede kuber og vask af data – vi afventer i øjeblikket tilbagemelding fra firmaet (ToolPack) , og Hella følger tæt op.
Der skal udvikles nogle landsdækkende standard-kuber, som alle VUC’er, kan videreudvikle på
individuelt efter VUC’ets forskellige registreringspraksisser, og behov for udtræk af data.
Der planlægges workshop vedr. øs-ldv – der er endnu ikke sat dato på, men det forventes at dette tidligst
ligger efter sommer.

Hjemmeside
For at lette tilmeldinger til præsentationsdage, udviklingsarbejde, kurser mv har vi bedt et eksternt firma,
udvikle et nyt værktøj til hjemmesiden, hvor man kan tilmelde sig kurser, præsentationsdage mv, direkte.
Ligeledes kan vi styre tilmeldinger, overnatninger

Ludus Light
CSC arbejder med forskellige løsningsmodeler for afløsningen for Ludus Light. En løsningsmodel, Ludus
Light House, vil kunne logge på en webløsning og taste oplysninger til indberetning, som VUC kan
indhente. Der er endnu ikke afklaring på hvilken løsning, der eventuelt skal overtage for Ludus Light. CSC
forventes at komme med en udmelding primo juli 2015

Hotline
Hotlinen er åben hele sommerferieperioden, dog med mindre bemanding end normalt. I ugerne 27, 28 og
29 vil hotline være åben fra 10-13.

