VEJLEDNING

Studerende i brugen af UDDATA+
UDDATA+

Login, skema osv.
Vi anbefaler du arbejder i Google Chrome. I andre browsere, kan der være problemer med funktionerne.
Du logger på https://fgu.uddataplus.dk/ med dit UNI-Login og adgangskode. Du kan logge på,
ligegyldigt hvor du befinder dig.
Det første du skal gøre er ”Vælg institution” til FGU Lolland-Falster. Klik derefter på UNI Login.

Dit UNI Login er det samme, som du benyttede i folkeskolen eller på anden uddannelse

Har du glemt eller kender du ikke dit UNI Login. Vælg ”Jeg kender ikke mit brugernavn”

Du har nu mulighed for via dit nemID at få fat i dit UNI login, som består både af et brugernavn og et
password.

Profilbillede
Når du er logget på første gang, skal du tage stilling på, hvordan du vil have beskeder (notificat ioner)
om skemaændring, opgaver etc.
Dette gøres ved at gå under dit navn og vælge profil i menuen.

Du får nu dit profilbillede frem, hvor du skal indtaste dit mobilnummer og/eller mailadresse, hvor til du vil
have beskeder tilsendt. Du får tilsendt en kode på din mobil for at validere dette i profilbilledet.

Du har nu mulighed for at se skema, noter på skema, fraværsstatistik m.m.

Din fraværsstatistik kan eventuelt se sådan ud.

Der kan være indsat noter på dit skema. Det skal du være opmærksom på, da der kan være tilknyttet
opgaver, du skal have løst.

Du kan lave en genvej i din browser, for at gøre det nemmere at starte UDDATA+.
Genvejen kan være til startsiden, eller du kan lave genvejen så du starter direkte på en ønsket side. Vil
du fx starte i siden med skema, skal du sørge for at gemme genvejen
”https://www.fgu.uddataplus.dk/skema”. Det er vigtigt at den genvej du gemmer ikke indeholder flere
parametre, som fx en dato, for så vil du altid lande i skemaet på den dag og det er nok ikke det du
ønsker.

