Opsamling fra Workshop med Uddata
den 21. oktober kl. 09.30 – 13.00
på Syddansk Erhvervsskoles skolehjem & kursuscenter,
Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ
v

1.

Velkomst m/kort baggrund for mødet /Ebbe S. Hargbøl.

ESH bød velkommen til workshoppen og orienterede om baggrunden for, at dagsordenen er
ændret blandt andet pga., at det ikke pt. er muligt at trække særligt meget relevant data fra
ministeriets Datavarehus, som knytter sig til ’de 4 klare mål’.
 Herefter kort præsentation af deltagerne og deres erfaringer med træk og placering i organisationen mv.
 JEB orienterede om medlemskab af Uddata, og at det er vigtigt at skolerne, når de har betalt
kontingentet blot trækker alle de udskrifter, der er behov for.

2.

Praktisk øvelse - Elevtype på en udskrift med Excel /Jes Barkler (JB), Uddata.
JEB gennemgik en praktisk øvelse – og hvilke muligheder, der er i Uddataplus ift. elevtype, og hvordan man
kan importere disse data til Excel.

www.uddataplus.dk
 https://info.uddataplus.dk/vejledninger/dataudtraek-i-overblik/
 https://info.uddataplus.dk/z8047
 https://info.uddataplus.dk/z8048
 Z8047
 Z8048
 Z423
 Z082 – hold
 Frafald på GF1 – GF2 – EVU (gerne udarbejdes som et simpelt opslag)

3.

Hvordan ETU kan besvares ved hjælp af Z8048? /JB.

JES orienterede kort om Z8048, og viste hvordan der kan laves en pivottabel.

4.

Nyt fra Uddata, inkl. KPI /JB.
 Autobestillinger
 Z8050 - Årselever fuldtid er aktiv, men under udvikling
 Z8056 – Alle lokale skolefag
 Z8057 – Arbejdstimer pr. medarbejder

v

v
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KPI: JEB viste kort, hvad Uddata allerede nu har udviklet ift. KPI-modulet. Hver enkelt skole
skal indgå aftale med Uddata om denne funktion, og aftalen indgås som et partnerskab, hvor
skolerne er med til at udvikle de KPI´ere, skolen har behov.

3 ting – der er værd at huske:
1. Vide hvilke Z-udskrifter, der findes – oversigt findes på Uddataplus.dk
2. Vide hvordan der laves Lopslag
3. Vide hvordan der laves Pivot i Excel
Kurser hos Uddata kan ses på følgende link:
https://www.uddata.dk/kursuscenteret/
Referent
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