itai easytools
itai easytools er en pakke af web-baserede værktøjer, der
indeholder:
 Visning af det aktuelle skema for elever og lærere
 Opslag på lokaler
 Forskellige fraværsvisninger og fremsøgning af elever
med højt fravær
 Registrering af fravær direkte i EASY-A
 Kommunikation via SMS
 Adgang til systemet via mobiltelefon

Elever med meget fravær
Man kan fremsøge elever, der har overskredet en angivet fraværstærskel (i
% eller lektioner), enten totalt set eller i et enkelt fag.
Hermed har skolen et godt og effektivt værktøj til hurtigt at spotte elever
med meget fravær og måske forhindre, at det udvikler sig og ender med, at
de dropper ud af uddannelsen.
På den enkelte elev kan man se hvordan fraværet fordeler sig på lektioner
og om der er en systematik i det.

Løsningen kan sættes op med adgang, hvor skolen ønsker det: via intranet,
Learning Management System, hjemmeside eller andet. Er brugeren allerede logget på et af disse steder, er login til itai easytools ikke nødvendigt.

Skemavisning er omdrejningspunktet
Skemavisningen er omdrejningspunktet og den direkte adgang til information om tid og sted for undervisning. Både for elev og lærer.

SMS - effektiv kommunikation
Med et enkelt klik, kan der sendes en SMS til eleverne på et hold, f.eks. om
aflysning af en lektion, så eleverne ikke møder forgæves op. Og systemet
kan automatisk sende en SMS til en elev, i det øjeblik eleven registreres
fraværende. Så ved eleven, at skolen har noteret fraværet. Hurtig og effektiv kommunikation på et medie vi ved, at eleverne anvender.
Med et klik på en skemabrik kan læreren:
 Føre fravær: Når læreren står på klassen, foran sine elever, er dette den
hurtigste vej til den elektroniske protokol.
 Finde ledige lokaler for denne lektion: På en hurtig og enkel måde kan
man se, hvilke lokaler der er ledige.
 Aflyse en lektion: Ved aflysning af en lektion bliver skemabrikken rød,
og eleverne adviseres herom via SMS.
 Sende SMS til hold: Der kan sendes en SMS til eleverne på holdet.

 Oprettet lektiebesked og generel besked. Eleverne kan se en samlet
oversigt over deres lektier.

Protokolføring
Der føres protokol online og elevens fraværsoplysninger er dermed altid up
to date. Systemet kan dog også modtage oplysninger fra et kortsystem, hvis
skolen anvender et sådant. Registreringer på de enkelte lektioner overføres
automatisk til EASY-A. Når der er ført protokol, kan der udskrives lister som
dokumentation til revisionen.

Fraværsoversigter
Både elever og lærere har mulighed for
at følge med i, hvordan fraværet fordeler sig.

Eleven opdaterer selv sit mobilnummer som opdateres automatisk i EASY-A.

Mobil løsning
Itai Easytools er tilgængelig på mobiltelefoner for
både lærer og elever. Læreren kan fra sin mobiltelefon:

 Se sit skema med detaljerede oplysninger om
lektionerne

 Se en oversigt med billeder af eleverne
 Føre fravær/protokol
 Sende en SMS til et hold
 Registrere lektiebeskeder til en lektion
Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan det kan
anvendes hos jer. Vi kommer gerne ud til jer og viser systemet, så I kan få et bedre vurderingsgrundlag.

Med farvekoder på skemabrikkerne
(rød er fravær) kan eleven se lektioner
med registreret fravær. Eleven kan også
se sine aktuelle fraværsprocenter.
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Vend

Oversigt over funktioner i itai easytools
Skemavisning

Mobiltelefon

Se eget skema, kollegas skema, en elevs skema eller skema
for et hold.

Skemavisning på mobiltelefon

Elever kan få adgang til at se lærernes og andre elevers skema

Sende SMS til hold

Der tages højde for merit og fritagelser

Registrere lektiebeskeder

På den enkelte lektion fremgår oplysninger om fag, lokale,
underviser og tidsrum

Aflysning af lektioner

På en skemabrik kan der være en lektie besked

I forbindelse med aflysning kan der sendes en SMS til eleverne

På en skemabrik kan der være generelle beskeder

Karaktervisning

Fraværsregistrering

Mulighed for visning af registrerede karakterer for den enkelte
elev

Fraværsregistrering via skema for enkelt lektion

Fraværsregistrering via mobiltelefon

Lærere med rettigheder kan aflyse en lektion via skemabrik

Fraværsregistrering for udvalgte lektioner eller en hel dag f.eks. ved sygdom eller fritagelse

Protokolføring - kan erstatte papirgangen

Mulighed for læreren for at rette i allerede registreret fravær
- skolen bestemmer hvor langt tilbage

Reminder til den enkelte underviser for om der er ført protokol for en lektion (skemabrik får anden farve)

Vikar kan føre fravær for kollegas lektioner

SMS og massebesked

Eleven kan selv registrere sig syg. Skolen bestemmer om
funktionen skal være tilgængelig og hvornår sygemelding
senest skal ske

Sende SMS til hold via skemabrik eller flere hold via massebesked.

I oversigten over elever på et hold vises elevens navn. Ved
mouse-over vises desuden billede, mobilnr., fødselsdato og
kontaktlærer.

Dokumentation for protokolføring (f.eks. udskrifter til revision)

Sende SMS til flere hold, afgrænset ud fra lokation, ansvarsområde, afdeling mm.
SMS til både danske og udenlandske mobilnumre
Sende SMS til en enkelt elev eller en kollega

Note på fravær på enkelt lektion eller et tidsrum (anvendes
f.eks. af administrativt personale ved registrering af godkendt
fravær)

Sende SMS til elever på et hold ved aflysning af en lektion

Skolen kan vælge hvilke typer fraværsregistrering, der skal
kunne anvendes (godkendt / ikke godkendt / for sent)

Automatisk SMS til elev ved første fraværsregistrering pr. dag

Elever / lærere ajourfører selv deres mobilnummer, som efterfølgende kan opdateres automatisk i EASY-A.

Fraværsvisning

Sende interne beskeder til hold eller enkelt elever. Eleverne
kan se både interne beskeder og SMS'er i samlet oversigt.

Se fravær for hold i en given periode

Lokaler

Se systematik for fravær for en elev for en periode

Opslag på ledige lokaler for en lektion

Find elever med højt fravær totalt

Lektielister

Find elever med højt fravær pr. fag

Læreren kan angive en lektie-note på en lektion

Find elever med højt fravær pr. kontaktlærer, hold, aktivitetsafdeling eller de elever læreren underviser.

Elever kan udskrive lektie-lister

Beregning af fraværsprocenter for given periode for godkendt, ikke godkendt og for sent samt total. Pr fag og total for
eleven.

Tilgængeligt hvor skolen ønsker det. Kan integreres med skolens LMS, Windows AD-miljø, Intranet mm.

Tekniske forhold

Data synkroniseres løbende med EASY-A
Udskrifter

Understøtter EASY-A og delvist SIS

Udskriftsvenligt pdf-format for skemaer, protokol, fraværsoversigter m.m.

Kan tilpasses til kortsystem.
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