Felles studentsystem,
Felles studieadministrativt tjenestesenter,
Universitetet i Oslo
Postboks 1086, Blindern
0316 Oslo
E-mail: fs-sekretariat@fsat.no
URL: www.fellesstudentsystem.no
Telefon: 22852818
Telefax: 22852970

FS-15-064 AS

Til:

Medlemmer i STAR-gruppen

Oppstart av pilotfase for implementering av presentasjons- og rapportverktøy
for studiedata (Tableau)
STAR-prosjektet vil etter sommeren gå over i en pilotfase ved institusjoner representert i
prosjektgruppen.
Bekreftelse på deltakelse i pilotfasen
Vi ber om bekreftelse på at deres institusjon ønsker å ta Tableau i bruk som en del av pilotfasen. Vi
trenger i tillegg tilbakemelding på navn på superbruker som skal ha tilgang til data på Tableau
Desktop og navn på sluttbrukere som skal ha tilgang til Tableau Server.
Følgende brukere er gitt superbrukertilgang og sluttbrukertilgang:
UiO
Superbruker: Pål Erik Megaard
Sluttbruker: Anne-Lise Lande, Helge Sigrud Hansen, Ida Rudi Bellizia
HiT
Superbruker: Hans Jacob Berntsen
HiB
Sluttbruker: Sonja Irene Dyrkorn
UiT
Superbruker: Espen Kristensen
HiST
Sluttbruker: Kjerstin Tobiassen
UiB
Superbruker: Mustafa Hussain
Sluttbruker: Ingvild Greve
NMBU
Superbruker: Thor H. Anti
HiN
Superbruker: Jon-Are Lunde
CK
Sluttbruker: Henrik Røneid

Vi ber om beskjed dersom en annen person skal gis superbrukertilgang.

Opplæring i Tableau Desktop og Tableau Server for superbrukere
Vi inviterer til opplæringsworkshop for superbrukere som holdes på en av datoene: tirsdag 18.august,
onsdag 19.august eller torsdag 20.august 2015. Vi ber om tilbakemelding om dere ønsker å delta og
hvilken dag som ikke passer for superbrukeren som skal delta i opplæringen.
Om opplæringen:









Målgruppe: Superbruker ved institusjonen
Varighet: 1 dag (kl 10-15:30)
Sted: Oslo, Forskningsveien 3b (FSATs lokaler).
Antall deltakere: Inntil 16
Antall instruktører: 2
Utstyr: PC til hver deltaker med netttilgang, prosjektor, tavle/whiteboard
Krav til forkunnskaper: Bør kjenne FS godt samt begreper innen studieaktivitet
Tilganger og rettigheter: Deltakerne MÅ på forhånd være definert som bruker både på Server og
Terminalserver/Desktop, slik at de kan logge seg inn og se data for egen institusjon

Innhold:




Tableau-oversikt: Kort orientering om produktet, med hovedvekt på Server og Desktop
FS Datavarehus: Hva er forskjellen på FS og FS Datavarehus?
Tableau Server:
o Kort orientering om rapporter utviklet for STAR
o Gjennomgang av datakildene utviklet for STAR. Hovedvekt på gjennomstrømming.
o Hvordan lage en rapport basert på en datakilde?
o Øvelse: Deltakerne lager en rapport basert på en datakilde, f.eks.
GSP_kvalifikasjoner_aggregert



Tableau Desktop:
o Innlogging via Terminalserver
o Oppkobling til Tableau Server/DV-kilder
o Oppkobling til FS/Oracle
o Bruk av Excel som kilde
o Øvelse: Deltakerne kobler seg til sin FS-database og lager en datakilde mot en eller flere FStabeller, f.eks. REGISTERKORT eller STUDIEPROGRAMSTUDENT.

Vi ber om at tilbakemelding på deltakelse i pilotfasen og i opplæringen sendes til rapportverktoybrukerstotte@usit.uio.no før fredag 15.august.

Med vennlig hilsen
Ingvild Greve
Prosjektleder STAR

Agnethe Sidselrud
Nestleder FS

