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KOMMENDE ARRANGEMENTER

Styregruppemøde afholdes på KVUC d. 13.
december. Sidste frist for tilmelding er på fredag
d. 7/12-18. Tilmeld dig HER. På dagsordenen til
mødet er bl.a. godkendelse af budget for 2019 og
status fra forretningsudvalgets formand.

Kursus i databehandling afholdes på Comwell
Korsør d. 5. december. Holdet er fuldtegnet. Vi
forventer at afholde kursus i dataudtræk/
databehandling igen i foråret 2019. Spørgsmål rettes til
info@vuchosting.dk

NYE TILKØB I LUDUS SUITE

SINGLE SIGN ON er nu en mulighed i Ludus Web. Det vil i korte træk sige, at man har muligheden for at sætte det op,
sådan at man kan integrere sine active directory brugere med Ludus Web, så man kun skal vedligeholde ét kodeord. DXC
kalder tilkøbet ”SAML”, og man kan få tilbud på pris ved at kontakte Anette Rasmussen hos DXC på
arasmussen20@dxc.com.
MEDARBEJDERUDTRÆK er nu også en mulighed i Ludus Web. DXC har udviklet en webservice, der stiller
medarbejderinfo til rådighed. Dette betyder at du med direkte integration fra Ludus kan få medarbejderoplysninger i
eksempelvis dit INTRA-net, på hjemmesiden, ansættelsesflow og meget mere. Tilkøbet er udviklet i samarbejde med
VUCHosting, og det er derfor gratis for VUC’erne at benytte. Information om hvordan man bruger webservicen kan fås ved
henvendelse til info@vuchosting.dk

AFREGNING FOR DELTAGELSE I UDVIKLING
Når en medarbejder deltager i udviklingsarbejde for VUCHosting aflønnes dette med 300 kr. pr. time
inklusiv reel transport. Indtil nu har den enkelte medarbejder 4 gange årligt skulle udfylde og indsende
blanketter.
Fra årsskiftet vil VUCHosting i stedet registrere deltagelsen centralt, sådan at de deltagende medarbejdere,
ikke længere selv skal huske at indsende deres deltagelse. Transport vil blive afregnet efter en udregning af
kilometer imellem afholdelsessted og det VUC, den deltagende medarbejder er ansat på. Dette sker for at
nedbringe den administrationstid, der har været forbundet med deltagelsen – både hos VUC’erne og i
VUCHosting.

3. PARTS PROGRAMMEL

DOC2MAIL gør det nu muligt at uploade
dokumenter til Ludus Web i forbindelse med
afsendelse af digital post via Doc2mail uden for Ludus
Web. Den nye funktion er planlagt til release 12.
december. Kontakt Charlie Tango direkte for
yderligere information.

IMS arbejder i samarbejde med VUCHosting på et
nyt tilkøb, som gør det muligt at markere dokumenter
i deres arkivsystem til upload i Ludus Web. På den
måde kan man nemt få sine dokumenter fra scanneren
eller mailen over i arkivsystemet og op i Ludus.
Tilkøbet forventes at være klar til foråret 2019.

WEBSHOPPEN udvikles løbende med optimeringer på administrative procedurer og brugeroplevelser. Du kan
følge med i det på VUCHostings hjemmesiden. Hvis du er interesseret i at få direkte besked, kan du sende en mail
til os på info@vuchosting.dk, og bede om at komme på vores mailingliste omkring Webshoppen.
Tak for en rigtig god ERFA-dag i november måned omkring shoppen. Alle deltog i dagens networking og
erfaringsudveksling, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger efter dagen.

NYT FRA HOTLINE

SKEMAREDIGERING Hotline har fået henvendelser om at der er udfordringer med at få skemaændringer fra
Kerne Ludus til at slå igennem i Ludus Web. DXC har godkendt som en fejl at skema med ringetid, ikke altid
opdaterer korrekt. De opfordrer til at skolerne tager den nye funktion under Skemaer i Ludus Web i brug i stedet
for Skema med ringetid, hvor det kan lade sig gøre. Redigering er et nyt faneblad og her kan I skifte lærere for en
længere periode, samt flytte skemabrikker. Systemet vil forsøge at finde placeringer, hvor der ikke er konflikt mellem
lærere, kursister og lokaler. Vi har lagt tips til disse to funktioner på vuchosting.dk – og DXC har opdateret
onlinehjælpen i Ludus Web.
HJEMMESIDEN Husk at du kan følge med i status på udviklingsprojekter, kommende arrangementer, fremtidige
opdateringer, tips og gode råd på Ludus og Webshop samt meget mere på vores hjemmeside: HER

ARRANGEMENTER 2019
Vi planlægger i øjeblikket hvilke arrangementer, vi skal afholde i 2019. Hvis du eller dine kolleger har input
til kursusbehov, ERFA-dage eller lignende, så meld endelig ind til info@vuchosting.dk.

UDVIKLING 2019
Første release i 2019 forventes i marts, og her arbejder DXC på at udvikle en slettefunktion, hvor man kan
slette mange kursister af gangen, samtidig med at man beholder den data, som loven dikterer, at vi ikke må
slette. Hertil arbejdes der til foråret på at lukke studievejledningsmenupunktet, og forbedre flexadministrationen på de punkter, som sektoren har udpeget som problematiske.

