Produktkatalog

Studica
Et effektivt studiesystem, der kan
skræddersyes til netop jeres behov
• Grundpakken
• Tilkøbsmoduler
• Integrationer

Gør det komplekse
simpelt og frigør tid
Med Studicas grundpakke kan I drive en effektiv skole, hvor I nemt og enkelt kan
arbejde tilfredsstillende med jeres arbejdsopgaver. I kan desuden tilpasse studiesystemet til netop jeres behov gennem diverse tilkøbsmoduler og integrationer
til andre systemer.

Grundpakken

Tilkøbsmoduler

Integrationer

Komponenter i kernen

Tilkøbsmoduler til Studica

Integrationer til KMD og
3. part løsninger

• AMU-modul

• Skemalægning

• Skolehjemsmodul

• Løn-og HR

Forløbsplanlægning

• Eksamensafholdelsesmodul

• Økonomi

Time-fagfordeling

• Skemaændringsmodul

• Skolekort –
kontantfri betaling

Optagelse

• Censorkoordineringsmodul

Afholdelse af
uddannelsesforløb

• Ledelsesoverbliksmodul

Skolens opsætning,
roller og rettigheder
Uddannelsesskabeloner

Eksamensplanlægning

• Gennemførelsesvejledermodul

Karakterer & bevisgenerering

• Praktikvejledermodul

Dataudtræk

• Skolepraktikmodul

Logning

• Elev-app

Eleven
Kommunikation
3. parts API integration
Indberetning af data
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• KMD Talegenkendelse
• Individuelle behov for
integrationer...

…det lever fuldt ud op til forventningerne. Det
sparer os for en masse arbejdsgange og papirarbejde, da systemet arbejder for os, det er fedt…
Det er lavet efter de behov, vi har – det syntes jeg
er super godt…”
Heidi Jensen (Uddannelsessekretær)
EUC Nordvest
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Grundpakken

Komponenter i kernen
Funktion
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Beskrivelse

Skolens opsætning,
roller og rettigheder

Komponenten indeholder data om skolens organisation og afdelinger, samt lokaler, remedier til brug i undervisning eller til udlån. Indeholder opsætning af brugere, afdeingstilknytning, roller og rettigheder til at oprette, se, behandle og slette data i Studicas komponenter.

Uddannelsesskabeloner

Komponenten er fundamentet for skolens udbud og administration af uddannelser og de
løbende indberetninger. Det er her skolen arbejder med indholdet af uddannelsesmodellen fra STIL. Studica sørger for at notificere når der sker ændringer fra STIL, så skolen altid
kan planlægge og undervise ud fra de seneste bekendtgørelser. Komponenten indeholder
opsætning af optagelseskrav, overgangskrav, fagfordeling, forløbsopbygning, Opsætningen danner også baggrund for hvordan Studica agerer og assisterer skolens brugere

Forløbsplanlægning

Planlægningskomponenten er skolens redskab til at planlægge uddannelsesforløb og
klasser på baggrund af uddannelsesskabeloner og skolekalender for uddannelsesafdelingen. Den giver et overblik over skoleforløbs placeringer i kalender og har indbygget en
aktivitetsberegner til at give brugeren et overblik over antal klasser og elever i en given
periode

Time-fagfordeling

Komponenten er en opsætning af timefordeling i forhold til undervisere, deres fagkompetencer og andre opgaver som de varetager på skolen. Komponenten danner således
baggrund for den endelig skemalægning.

Optagelse

Komponenten indeholder overblik over ansøgninger og understøtter de aktiviteter og
samspil med andre systemer, som hjælper skolen i arbejdsgangene fra behandling af ansøgere til at elever er placeret i klasser på deres uddannelsesforløb. Herunder planlægning
og afholdelse af optagelsessamtaler og -prøver. Samt bevis for prøver til eleven. Komponent understøtter også håndtering af dokumenter.

Afholdelse af
uddannelsesforløb

Komponenten understøtter de arbejdsgange og overblik som skolen og eleven har behov
for i forbindelse med gennemførsel af skole- og praktikforløb. Blandt andet angivelse af
fravær, replanlægning af skema, forløb, klasser og hold.

Funktion

Beskrivelse

Eksamensplanlægning

Komponenten understøtter skolens arbejde med at planlægge eksamener. Herunder
udtrækning af fag for elever, oprette prøvehold, automatisk og assisterende planlægning
af eksamen og prøver for elever, lærer, lokaler, remedier og tilknyttede censorer

Karaktergivning og
bevisgenerering

Komponenten administrerer karakterer (eller anden evaluering) for eleverne efter endt
kursus, prøve eller eksamen. Desuden kan skolen genere beviser (Eksamens- eller uddannelsesbevis, et certifikat mv).

Dataudtræk

Komponenten giver skolen mulighed for at lave udtræk af rådata i systemet, enten som
csv-fil eller pdf.

Logning

Komponenten logger alle hændelser i Studica. Det er muligt for skolen at se disse data.

Eleven

Komponenten indeholder alle data og arbejdsgange med eleven. Blandt andet: stamdata, do-kumenter, kompetencevurdering og merit, kommunikationsoverblik, uddannelsesaftale, karakterer og bestået/ikke bestået fag, samt elevens individuelle uddannelsesforløb, med skoleforløb og praktikforløb mv.

Kommunikation

Komponenten rummer en række kommunikationselementer. I Studica kan alle brugere
benytte ’opgaver’ til at reminde sig selv om opgaver de skal udføre, eller kan bruges til at
kommunikere kolleger imellem om et samarbejde med f.eks. en elev eller forløbsplanlægning. Kommunikation indbefatter også notifikationer fra Studica til bruger, integration
til on-line mailsystem, og mulighed for at sende beskeder via E-boks.

3. parts API
integration

Komponenten er en grænseflade der kan integreres op imod og som kan sende og
modtage data fra 3. part, med godkendelse af systemet. Der afregnes separat for denne
funktion efter mængden af data der overføres til 3. part.

Indberetning
af data

Studica er revideret og godkendt til drift og kan dermed indberette og modtage alle nødvendige data til og fra CØSA, Datavarehuset, Eksamensdatabasen, Optagelse.dk, US2000,
Ungedatabasen, UddannelsesGuide, XPRS, EASY-P, Elevplan, Netprøver.dk via integrationsplatformen IP-UNG. Samt med UNI-login, Navision Stat, AUB, Efteruddannelse.dk (for AMU).

4

Tilkøbsmoduler

Tilkøbsmoduler til Studica
Tilkøbsmodul

Beskrivelse

AMU-modul

Dette modul skal bruges til administration af AMU-uddannelsen. Modulet indeholder blandt
andet en skabelon til oprettelse af kurser og danner baggrund for hvordan Studica agerer og
assisterer skolens brugere i arbejdet med kurser og kursister samt beregning. Modulet indeholder funktioner som; at en kursist tilmeldes kurser, bevis generering, fakturering af elever
og integrationer til nødvendige services fra STIL.

Skolehjemsmodul

Modulet understøtter skolens aktiviteter til at administrere Skolehjem, såsom booking,
rejseaktivitet, værelsesfordeling og planlægning.

Eksamensafholdelsesmodul

Assisterende modul der fører både censor og lærer igennem en eksamens dag, med at afholde elevernes forberedelse, afvikle eksamen og at afgive karakter direkte i systemet – klar til
bevis generering. Samtidig bliver karakter synlig for eleven.

Skemaændringsmodul

Modulet retter sig imod replanlægning af skema for en dag eller periode, hvor vores intelligente ’motor’ finder og præsenterer mulige løsninger med færrest mulige ændringer. Den
hurtige vej – til optimal replanlægning.

Censorkoordineringsmodul

Censormodulet er vores erstatning for den nuværende “censorbørs” som skolerne laver
internt. Den kan også købes af skoler som ikke har vores løsning.

Ledelsesoverbliksmodul

Modulet er et ledelsescockpit til alle ledelsesniveauer, hvor skolen kan skabe egne dataoverblik og grafer eller benytte de prædefinerede rapporter til at følge data on-realtime.

Gennemførelsesvejledermodul

Modulet støtter vejleder i at have opmærksomhed på elevernes trivsel og fravær, samt at
lave aftaler, handleplaner, selvevalueringer med eleven. Samt sikker kommunikation med
samarbejdspartnere, værge/forældre.

Praktikvejledermodul

Praktikvejledermodulet støtter skolen i arbejdet med administration og kommunikation
med virksomheder, herunder overblik, opsøgende arbejde, koordinering og arbejdet med de
forskellige typer af praktikforløb.

Skolepraktiksmodul

Modulet understøtter planlægning og overblik til at administrere og afholde praktik på skolen. Herunder arbejde med elevernes EMMA og løbende ansøgninger.

Elev-app

En app til elever hvor de kan holde sig orienteret om deres uddannelse, se skema, fravær,
studiekort, kommunikere med skolen, betale regninger fra skolen.

Prisen for AMU-modulet beregnes anderledes end for de andre moduler. Se priserne i vores prisoversigt
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Integrationer

Integrationer til KMD og 3. part løsninger
Integration

Beskrivelse

Skemalægning

Studica kan integrere med Untis Skemalægning, som er det mest anvende skemalægningsprogram i Europa. Modulet giver fleksibel skemalægning med forskellige skemaer
hver uge. Fuldautomatisk skemaoptimering med en hurtig optimeringsalgoritme samt
skemaudgivelse på web med mulighed for onlineredigering. De lagte skemaer overføres
direkte til Studica, hvor der kan arbejdes yderligere med dem. Modulet er egnet til alle
skoletyper.

Løn-og HR

Studica kan integrere med KMD Opus Personale, som samler alle løn- og HR-opgaver
ét sted med effektive, digitale arbejdsgange. Med modulet kan I klare alle personaleopgaver fra rekruttering til aftrædelse. Og sikre korrekt løn til tiden

Økonomi

Studica kan integrere med KMD Opus Økonomi, som danner det økonomiske overblik
og giver mulighed for detaljeret indblik i skolens økonomi og forbrug. Hertil kan tilkobles
ledelsesinformation, så I også kan styre efter jeres prioriterede økonomiske målsætninger. Løsningen er fleksibel og skalerbar, så I kan implementere den i et tempo, der får
organisationen med.

Skolekort –
kontantfribetaling

Studica integrerer med KMD Skolekort – kontantfri betaling, som er en komplet løsning
der gør det muligt for elever og ansatte at betale for køb i skoler og institutioner uden
kontanter eller betalingskort. Systemet håndterer alt fra salg af varer og ydelser, til automatisk bogføring i skolens økonomi system. Med modulet får I kasseløsning og betalingsterminal, optankelige skolekort, samt optanknings- og styringsmodul for forældre.
Systemet understøtter NFC betaling, Mobilepay og kreditkort betaling.

KMD
Talegenkendelse

Studica integrerer med KMD Talegenkendelse (TGK), der er målrettet medarbejdere, der
dagligt arbejder med registrering af data - i journalnotater, referater, rapporter m.m. Med
TGK kan medarbejderne kan spare op til 50 % af tiden til registreringsopgaverne samt
kvaliteten af rapporteringen hæves og den enkelte medarbejder kan aflastes fysisk.
TGK udnytter det enkle faktum, at vi taler hurtigere, end vi skriver. Modulet er baseret
på Nuance’s anerkendte TGK-løsning, og der er standardintegration til alle fagsystemer,
mailprogrammer og MS Word. KMD TGK er forberedt til mobile enheder.
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Vores mål er at skabe fremtidens mest effektive studiesystem. Det kan vi ikke gøre uden et tæt samarbejde
med jer skoler - hvilket vores løsning i dag også er et
resultat af!
Vi værner omkring brugerdrevet design under vores
udviklingsproces. Det gør vi for at sikre, at løsningen
understøtter den mest optimale og effektive måde
for brugerne at arbejde på.

Kontakt os og hør
mere om Studica
Thomas Borregaard Dalhoff
Product Manager
M:TMD@kmd.dk T: 41712229
Josefine Stokholm Jørgensen
Business Line Manager
M: JDJ@kmd.dk T: 61913753

