Wijzigingen EduArte release 2.41
Kern Registratie Deelnemer
Resultaten:
 Vrijstelling is zichtbaar met blauw liggend streepje rechtsonder in cel. De legenda is
uitgebreid met de icoontjes voor Opmerking en Vrijstelling. De Opmerking wordt
weergegeven als een geel vierkantje rechtsboven in de cel. Alleen een opmerking die
gemaakt is bij een geldende poging wordt overgenomen in het resultaat.
 Op alle schermen waar je resultaten kunt aanpassen met de resultateneditor (het venster
met de oranje rand) is de rij waar de editor op staat gemarkeerd.
 Het is nu mogelijk om in EduArte absentie of fraude te registreren bij een toets of
examen zodat een poging vergeven is. Er is afgesproken om dit onderdeel nog niet te
gebruiken. Eerst moet duidelijk zijn hoe dit past binnen onze processen.
Deelnemer:
 In het deelnemer overzicht is de kolom ’BPV Betalingsplichtig BPV-bedrijf’ toegevoegd,
waarin de naam van het BPV-bedrijf, dat gedurende een BPV-verbintenis de betalingsplicht
geheel of gedeeltelijk overneemt, getoond wordt.
Groep:
 Mogelijkheid om einddatum vast te leggen bij overzetten deelnemers van groep naar nieuwe
groep.
Bij "Deelnemers overzetten" kan de gebruiker nu ook een einddatum invoeren bij de
groepsgegevens. De deelnemers worden dan in de nieuwe groep geplaatst, met de
opgegeven begin- en einddatum.
 Begin- en einddatum aanpassen bij deelnemers toevoegen aan groep.
Bij het toevoegen van nieuwe deelnemers aan een groep is het nu mogelijk om een
begindatum/einddatum van de groepsdeelname aan te geven voor alleen de nieuw
toegevoegde deelnemers. Voorheen was het alleen mogelijk om bij alle deelnemers de
begin/einddatum aan te passen.
Externe organisatie:
 De lengte van de contactgegevens van een externe organisatie is op max. 255 posities gezet,
zodat de synchronisatie vanuit Stagemarkt altijd past. Alleen bij e-mail en webadres werkt
het nog niet helemaal goed. Hiervoor is een workaround aangereikt (handmatig invoeren).
Deelnemer Begeleiding Systeem
Begeleiding:
 Het is nu mogelijk om aan een traject een BPV-inschrijving te koppelen.
Ook is het mogelijk om bij het genereren van trajecten een BPV-inschrijving in de nieuwe
trajecten automatisch te koppelen.
 Een medewerker met een lager aanstellingsniveau kan een medewerker die is geautoriseerd
op een hoger aanstellingsniveau selecteren als uitvoerende of verantwoordelijke bij een
traject.
Digitaal aanmelden:
 Bijlage bevestigingsmail van digitale aanmelding wordt nu goed verzonden.
Het verzenden van een bevestigingsmail na een digitale aanmelding is nu zo aangepast dat bij
het genereren van de bijlage een fout optreedt, de e-mail wel verzonden wordt, maar zonder
bijlage. In dat geval krijgt de aanmelder een foutpagina waarop precies te zien is wat er aan
de hand is.

Participatie
 In het waarnemingen weekoverzicht bij de deelnemer kunt u nu een 'datum van' en 'datum
t/m' opgeven (in plaats van weeknummers). Deze datums worden omgezet naar
weeknummers, waarna de weken in het waarnemingenoverzicht worden weergegeven.
Hierdoor wordt het waarnemingen overzicht bij een jaarovergang nu juist weergegeven. Als
u bij het invoeren van een datum bij de velden 'vanaf week' en 't/m week' een datum kiest
die midden in de week valt, dan wordt automatisch deze datum naar het begin/eind van de
week aangepast.
Hiernaast is een maximum van 10 weken ingebouwd om te voorkomen dat té grote selecties
worden opgegeven.
 Een absentiemelding (ziekmelding) wordt beëindigd, als een deelnemer op dezelfde dag
weer aanwezig is. Als hij echter al aanwezig is op het moment dat de absentiemelding begint,
dan werd deze nog niet afgesloten. Dit is nu opgelost: de absentiemelding wordt beëindigd
met de begindatum/tijd.
 Presentieregistratie: bij een absentiemelding die over meerdere dagen valt wordt de
einddatum en –tijd aangepast aan de eerdere aanwezigwaarneming.
Bij een absentiemelding die op één dag valt wordt de eindtijd niet aangepast. De docent die
de aanwezigwaarneming doet krijgt een groene P te zien tijdens en na de
presentieregistratie
SelfService
 Inloopcolleges zonder gekoppelde opleidingen, groepen of organisatie-eenheden zijn niet
meer zichtbaar bij de deelnemer in SelfService. Dit was tijdelijk het geval. Dit kan van belang
zijn bij Studenten Service i.v.m. testdagen inplannen.

