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Nya vyer för resultatrapportering
I samband med Ladok leveransen den 15 september införs förbättringar i rapporteringsvyn.
Syftet är att förtydliga vyerna och förbättra användbarheten bl.a. minska antalet klick för att
rapportera in ett resultat.
Detta har gjorts tillsammans med användare på andra lärosäten genom användartester och
rapportering i direkt i Ladok.
Lathundar finns redan nu på https://ladok.se/utbildning/lathundar-for-planerad-funktionalitet
Nedan finns en bild på 10 förändringar i Rapporterings- och attesteringsvyerna. Samma bild finns på
engelska på länken ovan.

Passa på att påverka fortsatt utveckling av resultatrapporteringen i Ladok
Förutom de förbättringar som levereras den 15 september påbörjas nu arbetet med att också göra
det enklare att hitta i Ladok för de användare som arbetar med resultat.
För att åtgärderna ska bli så bra som möjligt behöver den nationella Ladokutvecklingen lära känna er
användare bättre och hur ni upplever systemet idag.

Man har därför sammanställt en enkät för att få så mycket input som möjligt.
Slutet av enkäten berör områden som inte finns med i de uppdaterade vyerna, men som andra
användare haft synpunkter på. Utfallet av enkäten kommer att vara utgångspunkt för vad som
prioriteras i arbetet med resultathantering det kommande halvåret.
Vi hoppas att så många som möjligt har tid och möjlighet att besvara enkäten trots att terminen
precis startat och sista svarsdagen är snart.
Enkäten tar ca 10 minuter att besvara.
Länk på svenska: https://sv.surveymonkey.com/r/Z7XKYPK
Länk på engelska: https://sv.surveymonkey.com/r/Z7XKYPK?lang=en
Sista svarsdag: 10 september
KI Pilotlärosäte under läsåret 2021/2022
Under hela läsåret kommer KI vara ett av fyra pilotlärosäten för den fortsatta utvecklingen i Ladok.
Vi kommer få veta successivt under året vilka funktioner som blir aktuella för oss att testa.
Den 15 september börjar det med att det kommer finnas gröna knappar med texten ”Vill du vara
med och förbättra sidan” på sidorna:
• Utdata resultat
• En persons rapporteringen
• Aktivitetstillfällen – söka aktivitetstillfälle
• Aktivitetstillfälle – deltagarfliken

Grund- och avancerad nivå
Hitta en students e-postadress
TIPS! – Studenternas e-postadresser går nu att hitta i Outlook på samma sätt som för anställda.
Alla manualer och studieadministrativa flöden hittar du som vanligt här:
https://medarbetare.ki.se/anvisningar-och-manualer-for-ladok
Det här mejlet är ett utskick till administratörer och utbildnings- och programnämnder vid KI:s
institutioner.
Tacksamma om ni kan skicka vidare denna information till lärare och examinatorer på er institution.
Vänliga hälsningar
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