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Printversion
Der findes en printvenlig version i bunden af denne vejledning. Bemærk versionsnummer og dato på denne.
Den printvenlige version kan være ældre end den online.

Baggrund
Denne vejledning introducerer dig til, hvilke oplysninger du kan finde på forsiden i UDDATA+, og hvordan
du redigerer dine profiloplysninger (telefon og mail).

Log på UDDATA+
I din browser skriver du uddataplus.dk. Husk at anvende Chrome browser. For FGU institutioner kan der
også skrives fgu.uddataplus.dk

Så kommer du ind til login siden, hvor du skal vælge UNI Login

Vælg dernæst institution (den skole hvor du er elev)
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Tryk dernæst på UNI Login

Udfyld med dit brugernavn og tryk næste
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Udfyld din kode og tryk "Log ind"
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Forsiden
Når du har logget på UDDATA+, kommer du automatisk ind på din forside.
I venstre side kan du se de menupunkter, du har fået rettighed til. Det er din skole, som har bestemt, hvad
du må se.

Under Start - Aktuelt kan du se div. oplysninger, som vedrører dig:
Du får vist dit skema.
Du kan se, om der er aktuelle lektier eller noter.
Hvis du er tilknyttet en aktivitetskalender, vil du kunne se beskederne fra denne.
Du kan se aktuelle opgaver og samtaler.
Har din uddannelsesinstitution valgt at aktivere opslagstavlen, vil du kunne se opslag her.

Du kan via mouseover få vist, hvad en given oplysning omhandler. Du kan også klikke direkte på
oplysningen (eksempelvis en samtale), herved kommer du direkte over i det modul, som oplysningen ligger
i.
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Profiloplysninger (PRIM og PRIT)

I ”Velkommen” skal du klikke på drop down menuen. Vælg derefter ”Profil”.

Du åbner din profil, hvor du kan notere dit mobilnummer og e-mail (PRIM og PRIT). Sæt flueben ved
notificer ved nye samtaler, hvis du ønsker notifikation. Du vil få en notifikation, når der sendes en samtale
til dig via samtalemodulet.

Når du indtaster dit mobilnummer og vælger notifikationer, skal du validere dit nummer. Der bliver sendt
en kode til dit nummer, som du skal indtaste.
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Når du har indtastet den rigtige kode, kommer følgende boks:

Ovenstående skal kun gøres én gang, med mindre du skifter nummer eller mail.
Installerer du UDDATA+ app'en vil 'Notificer ved nye samtaler' være overstreget, da du så får
notifikationerne i app'en.
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Indsætte profilbillede
Du kan skifte billede ved den røde pil. Vær opmærksom på billedets størrelse!

Vælg det billede du ønsker at indsætte

og billde placeres på din profil

Skema og fravær
Når du åbner dit skema via menupunktet, kan du ud over de lektioner også se andre oplysninger.
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Er en lektion grøn eller blå, er der koblet en skema- eller lektienote til lektionen. Du kan læse den ved at
placere din mus på det lille noteikon.

Du kan også åbne noten.
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Vær opmærksom på, om din note indeholder vedhæftede filer.

Du kan se bookinger, eksempelvis hvis en underviser har indkaldt dig til en samtale. Bookingen vil vises som
en rød lektion.

Du kan også se undervisningsforløb, hvis de er oprettet til dit hold. De vises via et lille, blåt ikon.
Du kan åbne forløbet ved at klikke på det tilsvarende ikon i det gule felt.
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Hvis din skole eller uddannelsesinstitution har givet adgang til syge- og raskmelding, kan du gøre det her.

Du kan også starte en fraværsårsag, hvis din skole eller uddannelsesinstitution har givet dig adgang til det.

Via de tre prikker kan du endvidere skifte til anden visning af skema, starte en samtale og se din
fraværsstatistik.
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Fraværsstatistikken kan se således ud. Du kan indstille periodevalg via de blå bokse og visning via de tre
prikker.

Du kan vælge, hvad din statistik skal dreje sig om.
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Du kan også se beregningsgrundlaget for et fag.

Support
Hvis du ikke allerede er tilmeldt som kunde i vores kundecenter, kan du se, hvordan du gør her:
https://istdk.infocaption.com/1136.guide. Har du behov for yderligere support, kan vi kontaktes på Tlf.:
7222 6101.
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