Generador d'Horaris

Solucions intel·ligents per horaris
duniversitats i escoles superiors
Untis, el generador dhoraris amb més de 20.000 instal·lacions a 80 països, disposa duna versió específica
per a universitats, UniUntis, que s'adapta a les necessitats individuals de les grans institucions donant la
millor solució a tres grans reptes en la confecció de l'horari:

Generació de l'horari: automàtica i 100% optimitzada
Gestió d'espais: aprofita al màxim les aules i recursos
Avaluació contínua d'alumnes: llibre de classe pel professor

"Treballar amb UniUntis és molt fàcil i útil. Abans de fer
servir el programa, perdia molt de temps, perquè havia de
fer a mà tots els horaris. Ara amb UniUntis estic encantat,
pots canviar aules, professors... només tinc bones paraules!"
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Realització dels horaris

Gestió de l'avaluació contínua
A través del llibre de classe webUntis permet portar un control
d'assistència dels alumnes i registrar el motiu de les absències
(puntual, durant un període de temps per intercanvi, etc.)

- Prestigiós i fiable algoritme que elabora els horaris de forma
completament automàtica.
- Un cop publicats, els horaris poden ser consultats pels alumnes
a través dInternet o descarregar-se en format ICS (tauletes digitals
i smartphones).

- El professor pot extreure tota la informació sobre llistats
d'assistència, nombre de faltes en un període determinat, etc.

- Els mateixos docents, gràcies al sistema de privilegis, podran
introduir canvis dhorari en línia.

- Permet portar un control detallat d'hores reals impartides per
cada professor.

Visualització de l'horari

Càlcul de valors

Gestió d'avaluació contínua

- En funció del total d'hores anuals d'una assignatura calcula el
nombre de sessions que s'han de realitzar cada setmana, tenint
en compte: vacances, dies festius, característiques de l'assignatura
i la matèria, etc.

Administració en línia daules i recursos
- Gestiona totes les aules per Internet i consulta la seva disponibilitat
real en qualsevol moment.

- Defineix diferents tipus d'activitat dins de cada assignatura creant
grups teòrics grans, grups de pràctiques de laboratori, seminaris
...

- Atorga als usuaris el dret a reservar aules o fer pre-reserves per
mitjà del sistema de privilegis.

- Gràcies a un algoritme específic independent, optimitza les aules
en funció del tipus d'espai, capacitat, importància, etc. evitant,
quan sigui possible, que quedin infrautilitzades.

- Administra qualsevol tipus de recurs disponible (ordinadors,
projectors, etc.)

"Destacaria la possibilitat de compartir recursos (professors

i aules) entre diferents centres universitaris, departaments
o titulacions. Quan comença el curs, dóna tranquil·litat saber
que les coses quadren, que no tindràs problemes de
superposició de les classes en el mateix espai (aula o
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laboratori)."
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