Hvad er UnderviserNet?
UnderviserNet er et simpelt web -baseret system, hvor undervisere eller foredragsholdere kan få adgang til data
(hold, deltagere, kalender, kontaktform til skolen mm.)
vedrørende egne aktiviteter.
Forudsætningen for at bruge UnderviserNet er, at skolen
bruger DOFPro til kursusadministration. Som medlem af
DOF og bruger af DOFPro er skolen automatisk tilknyttet
UnderviserNet.

Sådan får underviseren adgang
Det er undervisningsstedet, som giver underviseren adgang
til UnderviserNet. I DOFPro gøres dette ved enten at åbne
underviserlisten (”Find underviser”) og markere den ønskede underviser, eller at åbne underviserens egen faneblad.
Efterfølgende klikkes på ”Giv Adgang” link i UnderviserNet
sektionen på højre side af skærmbilledet.
Efterfølgende bliver en e -mail med en autogenereret kode
sendt til underviseren. Undervisningsstedet kan ikke se
kode eller email.
Underviseren logger på ved at besøge http://
www.undervisernet.dk/dof , indtaste CPR nr. og den tilsendte kode. Efterfølgende anbefales det, at underviseren skifter koden til noget der er lidt nemmere at huske.
CPR nr. bruges som unik identifikation, men det sikrer også, at undervisere der er tilknyttet flere undervisningssteder kan få adgang til egne data uden at skulle bruge (og
huske!) flere brugernavne og adgangskoder.

Support
Skolerne har naturligvis adgang til DOFPro support – også vedrørende
UnderviserNet. Undervisere skal dog tale med skolen, hvis de er i tvivl
om noget eller hvis de har brug for hjælp vedr. UnderviserNet.
UnderviserNets opbygning gør dog, at det er ”lige til” og meget nemt at
overskue, og det er en af grundene til at vi i dag har flere hundrede daglige brugere af dette system.

Funktioner i UnderviserNet
De vigtigste funktioner i UnderviserNet er: Visning af egne kurser/hold, timeoversigt, kalender, mulighed for
redigering af egne data, mulighed for afsendelse af holdforslag, mulighed for kommunikation med skolen og
deltagere.

Under Mine hold får underviseren adgang til alle hold, som han/hun har eller har haft. Her kan underviseren
bl.a. følge med antallet af tilmeldte, holdets status, start og slutdato osv.

Ved at åbne et hold kan underviseren få et mere detaljeret billede af hvert enkelt hold, herunder deltagernavne med kontaktinfo, deltagernes status (tilmeldt, reserveret) oversigt over de enkelte mødegange mm. Her har
underviseren også adgang til ”Send mail” og ”Send SMS” funktioner. På den måde kan underviseren kommunikere direkte med deltagerne. Brug af ”Send SMS” funktionen afhænger naturligvis af, om skolen har en SMS
konto i DOFPro. Samtidigt har underviseren adgang til flere udskrifter (noget skolen administrerer i DOFPro
ved at gøre udskrifterne tilgængelige eller ikke -tilgængelige på UnderviserNet).

Timeover sigt på UnderviserNet giver underviseren overblik over, hvor mange timer han/hun bliver aflønnet
for i en måned. Her kan man se timer, sats og bruttoløn.

Funktioner i UnderviserNet
Min kalender viser underviserens skema måned for måned, og man har naturligvis mulighed for at skifte fra år
til år og hermed vise historiske data. Alle hold vises og man kan gå direkte til et hold ved at klikke på holdet i
kalenderen.

Under R ediger mine data har underviseren mulighed for at redigere noget af det data som skolen har om underviseren, herunder kontaktinfo, adresse og CV.
CPR nr. og løndata kan kun redigeres af skolen selv via DOFPro.

En af de ”sjoveste” funktioner på UnderviserNet er muligheden for at sende Holdforslag . Her indtastes alle de
oplysninger til holdet, som underviseren finder relevante, f.eks. holdets navn, antal deltagere, beskrivelse, startdato, antal lektioner, budgetforslag osv. Forslaget ses så i direkte i skolens DOFPro, hvor det så er nemt at tilføje manglende oplysninger og eventuelt redigere i de oplysninger underviseren har fremsendt. Efterfølgende
kan skolen med et klik afgøre, om holdet skal sættes i gang eller om forslaget bliver afvist.
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