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Ontwikkeling OMNIA
De nieuwe Cloudapplicatie van DataCare, waarin wij onze huidige producten gaan
onderbrengen, heet OMNIA. Binnen OMNIA gaan we onder andere het doelgroepenmodel
(DGM) in LOGOS en het OntwikkelingsVolgModel (OVM) op één lijn brengen en laten
samenwerken.
De ontwikkeling van DGM binnen OMNIA verloopt voorspoedig. De conversie van de
LOGOS data naar DGM in OMNIA is grotendeels gereed. Ook de nieuwe
'overzichtsschermen' staan al klaar in OMNIA. Na de zomervakantie gaan we een
inlogpagina beschikbaar stellen waarin we onze huidige LOGOS-gebruikers de
gelegenheid willen geven om de ontwikkeling van de detailschermen van DGM te volgen.
De oplevering van DGM binnen OMNIA staat voor de maand december gepland.
We houden u op de hoogte!

Nieuwe publish LOGOS
Begin juni is er weer een nieuwe versie van LOGOS gepubliceerd.



Het is nu mogelijk om documenten onder [ADM – Leerlingen] te verwijderen.
Het afdrukken van leerlingplannen kan nu mét en zonder algemeen beeld. Kies
daarvoor respectievelijk voor [Afdrukvoorbeeld] of [Afdrukvoorbeeld volledig]






LOGOS is vanaf nu ook te installeren door middel van een MSI. Uw
systeembeheer kent de mogelijke voordelen in uw situatie van een MSI. Indien u
het beheer van LOGOS heeft uitbesteed, breng dan de desbetreffende partij op de
hoogte van deze nieuwe mogelijkheid.
Bugfix: Het tonen van de doelen bij het Handelingsplan is nu mogelijk zonder eerst
het Handelingsplan op te slaan.
Bugfix: de knop [Opslaan] licht weer op in het Ontwikkelingsperspectief bij het
aanpassen van de uitstroombestemming.

De komende periode volgt er nog een update in verband met een vernieuwde EDEX
import.

Nieuwe publish OVM
Naast de publish van LOGOS is er in diezelfde week ook een nieuwe uitrol van OVM
uitgebracht.

De volgende zaken zijn hierin meegenomen:




De uitstroomdatum van een leerling op de leerlingenkaart mag voortaan hoger zijn
dan 1-1-2020.
We hebben een aantal leerlijnen herzien en daarbij enkele (spel)fouten verbeterd.
U kunt het OVM nu ook via een MSI installeren. Via de MSI kan het OVM nu ook
op de computer zelf worden geïnstalleerd. Uw systeembeheerder kent de voor- en
nadelen van het een en ander. Klik hier voor de handleiding.

De komende periode volgt er nog een update in verband met de UWLR koppeling.
Heeft u reeds een actieve UWLR koppeling klikt u dan hier voor een korte instructie.

Nieuwe OVM mappen
De OVM map is vanaf nu ook bij DataCare te bestellen!
Misschien kent u de OVM mappen nog wel van Hogeschool Utrecht. Hierin staan de
ontwikkelingslijnen voor het Zeer Jonge Kind, het Jonge Kind en de Midden- en
Bovenbouw. Wij hebben deze OVM mappen vernieuwd!
Vindt u het prettig om naast de applicatie de ontwikkelingslijnen in een map bij u te
hebben? Vult u liever eerst handmatig in om vervolgens in alle rust de lijnen in OVM in te
vullen? Dan kan een map uitkomst bieden.

U kunt de nieuwe OVM mappen bestellen via deze link.

Video's voor OVM
Sinds kort staan er enkele nieuwe video's online. U kunt deze video's gebruiken als
naslagwerk en ter ondersteuning bij het gebruik van OVM. Alle video's staan op onze
website. Klik hier om de video's te bekijken.
Naast deze video's maken wij gebruik maken van een kennisbank en hebben wij per
product verschillende handleidingen. Deze zijn allen te vinden op onze website.
Regelmatig komen er vragen binnen bij onze helpdesk, die eenvoudig terug te lezen zijn in
onze kennisbank.
Komt u er aan de hand van de kennisbank toch niet uit? Stuur dan gerust een e-mail met
uw vraag. Wij handelen uw vragen op volgorde van binnenkomst af.
Denkt u er bij een e-mail aan dat u zo volledig mogelijk bent. Noem de naam van uw
school/stichting, eventueel welke leerling/kind, groep/klas, vestiging etc. Dit helpt ons om
sneller een antwoord te geven zonder nog aanvullende vragen te hoeven stellen.
Hierbij ontvangt u nogmaals onze mailadressen:
LVS2000support@datacare.nl
LOGOSsupport@datacare.nl
OVMsupport@datacare.nl
Een algemene vraag mag u altijd stellen via info@datacare.nl

DataCare en AVG
In het kader van de wet op de privacywetgeving, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei van dit jaar is aangescherpt, hebben ook wij
onze regels bijgesteld. DataCare was al aangesloten bij het Convenant Digitale
Onderwijsmiddelen en Privacy, maar we hebben de puntjes op de i gezet.
De meeste klanten hebben inmiddels onze verwerkersovereenkomst ondertekend en voor
een aantal klanten zal dit nog volgen.
Heeft u onze informatie hierover gemist en nog geen verwerkersovereenkomst in uw bezit,

volg dan de aanwijzingen via deze link. Hiermee kunt u de verwerkersovereenkomst op
maat samenstellen.

Zomervakantie
De zomervakantie staat weer voor de deur!

DataCare heeft vakantie in de weken 30, 31, 32 en 33. Deze weken werken wij met een
kleinere bezetting. Wij zijn dan alleen via e-mail bereikbaar. Stuurt u in deze weken
een vraag naar onze helpdesk, dan ontvangt u niet direct een antwoord van ons.
Uiteraard pakken wij de spoedgevallen zo snel mogelijk op.
Wij wensen u alvast een fijne vakantie!

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich als abonnee via onze website hebt opgegeven, of
omdat u (recentelijk) interesse heeft getoond in onze producten en diensten. Wenst u onze
nieuwsbrief echter niet meer te ontvangen, klik dan op onderstaande link. U zult vervolgens
automatisch worden uitgeschreven en geen e-mail meer van ons ontvangen.

U kunt ons bereiken via:
DataCare
Bachlaan 11
Doetinchem, 7002 MZ
Netherlands

Add us to your address book

Uw profiel aanpassen?
U kunt uw instellingen aanpassen of zich uitschrijven voor de nieuwsbrief

