OLKWEB BRUKERFORUM
Hvor:

Innits lokaler, Storhamargata 44, Hamar

Når:

31.10 – 01.11.2018

Deltakere:

Joseph Brunton, Else Bohlin Nilsen, Anne Kauppi, Tone-Beate Trones, Karl
Strømsnæs og Sabine Lutterbach

Deltakere
fra Innit:

Daniel Skifjell, Pål Storsveen, Tommy Madsen, Jonas Adnan og Therese
Thorkildsen.

Oppsatt agenda for de to dagene var følgende:
1.

Introduksjon
Introduksjon til nye medlemmer i forumet, nye ansatte på Innit,
dagenes agenda.

2.

Hva er nytt?

3.

GDPR og OLKWEB

OLKWEB 3.18 Delreleaser – hva har dukket opp siste halvåret

Status på GDPR

4.

Fokusområder videre
Fokus videre – forbedring fremfor videreutvikling

5.

Spørreundersøkelse
Vi gjennomførte brukerundersøkelse i OLKWEB og presenterer dere
for resultater

6.

Mobilapplikasjoner
Hva er status – hva skjer

7.

Forslagskassen
Det blir gjennomgang og diskusjon rundt utvalgte saker fra
forslagskassen

8.

Brukertest og forbedringspotensialer
Det blir parallellsesjon med både brukertest og diskusjon og innspill
på eksisterende funksjonalitet
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Møtereferat
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Introduksjon og nye medlemmer

Sabine Lutterbach kom inn som nytt medlem på denne samlingen. Sabine er
representant fra ELFOB (EL-fagenes opplæringskontor Buskerud).
Innit introduserte også litt interne omstruktureringer, hvor det er satt et eget
team som arbeider med opplæringssystem. I dette teamet er det to nye
medlemmer, Tommy Madsen (UX designer) og Jonas Adnan (utvikler).

GDPR
Samtykkemodulen som ble informert om at skulle være tilgjengelig i OLKWEB i
juni er et tema. Bakgrunnen for at modulen ikke enda var på plass ligger mye
i juridiske spørsmål som dukket opp i brukertestingen i juni. Disse har vært
vanskelig å få svar på. Det ble gjort noen justeringer av modulen i etterkant
av dette. Samtykkemodulen var også en del av brukertestingen som
deltakerne i brukerforumet fikk være med på over de to dagene.
I etterkant av brukerforumet har tilbakemeldingene fra brukertestene vært
tatt med inn i en utviklingsrunde – og samtykkemodulen ble sluppet i OLKWEB
12.11.2018. Sammen med samtykkemodulen ble det også tatt bort
muligheten til å endre passord på andre brukere enn seg selv.
Samtykkemodulen gjør det mulig å opprette en personvernerklæring per
brukerrolle, eller en som gjelder for flere roller. I tillegg til å opprette
personvernerklæringer har man også mulighet for å opprette brukervilkår. Det
er laget en brukerveiledning som tar for seg hvordan man oppretter disse her.

Hva er nytt – og hva kommer?
Ved forrige brukerforum tydeliggjorde Innit at fokuset frem mot høsten var
GDPR. Det er dog også kommet et par andre nye ting i systemet i tillegg:
•

I lister der man legger til deltakere står det nå «Legg til deltaker» fremfor
navnet på øverste person. Dette for å forhidre at man tror
vedkommende står som deltaker.

•

Det er lagt på en markering/skyggelegging av det målet man har
musepeker over, både i læreplan på lærling, i vurdering og i
læreplanmalene

•

Det er utvidet med flere adressefelt på bedrifter

•

Det er implementert et fritekstfelt for «Sted» i vurdering, dette
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dukker også opp i kalenderfilen (.ical)
•

Det er mulig å melde «Alle mine lærlinger» på aktiviteter

•

Det er mulig å legge til referat på aktivitet

•

Dashbordelementet for ressurssenteret viser nå også hele
mappestrukturen, og ikke bare enkeltressurser

•

Filter på oppgave/innlevering, slik at man kan filtrere på type, hvem
som har opprettet, og hvorvidt det er publisert eller ei

•

Visning av ledige læreplasser og lærefag i rapporten «Bedriftsrapport»

•

SMS og E-post-utsending fra rapporten Fag-/Svenneprøve

•

Fjernet lenken til Fagopplæringsboka 2016

•

Det er implementert en visning for summering av timer dokumentert på
hovedområde og kompetansemål i vurderingsbildet

•

Det er også implementert en summering av antall dokumentasjoner og
godkjenninger i vurderingsbildet

•

Det er implementert en mulighet for å legge igjen kommentar på
delmål i vurdering (via en snakkeboble), samt at datoen for
kommentarene er justert

•

Ved arkivering av lærlinger, avslutting av ansatte og konsulenter får
man også nå opp spørsmålet hvorvidt man ønsker å låse brukeren

•

Hvilken relasjon de ansatte har til lærlingene er nå også synlig på de
ansatte sin profil

•

Alle nye ansatte som opprettes i OLKWEB vil få standard
dashbordelementene «dokumentasjoner uten tilbakemelding» og
«Læreplanmål som venter godkjenning»

•

Vurderings-PDF har valg om signeringsfelt når man tar ut PDF

•

Synliggjøring av hvilke egenskaper hver mål har (synlighet, vurdering og
dokumentasjon). Disse synliggjøres ved ikon, og beskrivelse av ikonet
når musepeker er over

•

Bildevisning i form av gallerivisning i dokumentasjon og andre steder i
systemet

•

Kommentarfelt på «manglende fag» på lærling, og disse er synlig
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i rapporten. De er dog ikke synlig i .csv-filen
•

Valg om å kopiere deltakerne ved kopiering av en aktivitet

•

Mulighet for å sende velkomstmelding ved en senere anledning, både
via rapporter og på hver enkelt bruker sin profil

•

Visning av lærlingens relasjoner, det er kun de aktive relasjonene som er
synlig (og de fire standard-relasjonene)

•

Justering av sluttdato ved opprettelse av lærekontrakt, og man justerer
startdatoen

•

Kurs/Sertifikat-rapport over hvilke ansatte som har kurs/sertifikater
registrert. I tillegg er det lagt på filter for lærefag i kurs/sertifikaterrapporten for lærlinger

•

Gjøre det mulig å lage egen velkomstmelding for installasjonen

•

Tilgjengeliggjøring av kalenderfil fra enkeltaktiviteter (.ical)

•

Mulighet til å kunne styre egenskapen synlighet på hovedområder (og
ikke bare kompetanse- og delmål)

•

Det er mulighet til å sette påmelding- og avmeldingsfrister på aktiviteter

•

Utvidet informasjon i CSV-filen fra grupper

Alle nye endringer finnes også beskrevet i en versjonslogg. Dette finnes i
bunnen av OLKWEB, nede til høyre, og her. Innit noterer seg også innspill på at
endringer som gjøres på tilskudd også må tydeliggjøres i versjonsloggen og
brukerveiledningen.
I tillegg til funksjonaliteten nevnt over ble også brukerforum forespeilet noe av
funksjonaliteten som kommer. Dette, samt et par andre ting som kommer i
OLKWEB er:
• Tydeliggjøre låste kontoer, både på profiler og i lister
•

Vise når en lærling har bursdag i lister og på profil

•

Mulighet til å avlyse en aktivitet etter at tidspunktet for aktiviteten har
passert

•

Ved oppretting av ansatte så kommer også her «Legg til bedrift»
fremfor første bedriften i listen

•

Dersom en bruker er låst vil vedkommende få beskjed om dette
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også når de prøver benytte seg av «glemt passord»-funksjonen ved
pålogging
•

Informasjon om læretid start og slutt, samt nåværende bedrift i
rapporten «Dokumentasjon»

•

Rapporten «Dokumentasjon» har fått felt for «Nåværende bedrift» og
filter på hvilken status lærlingene har

•

Innstilling for hvorvidt et kontor ønsker å ha «Send velkomstmelding»
standard av eller på. Ved oppretting av brukere kan man da velge om
avhukingen for utsending av melding er av eller på. Standard er på

•

En justering av uttak til CSV-fil fra bedriftslisten på aktive/inaktive
bedrifter

•

Listen hvor man legger til ansatte har fått «Velg bedrift» som første valg,
fremfor første bedriften i listen, for å forhindre feilregistreringer

•

Filter for «Lærefag» er lagt til i rapporten «Kurs/Sertifikater» på ansatte

•

Globalsøkefeltet i toppen av OLKWEB søker kun i aktive lærlinger

Fokusområder videre
Med nye ressurser og ny kompetanse på laget ønsker Innit nå å løfte fokus fra
å kontinuerlig produsere ny funksjonalitet i OLKWEB fokusere på det man har –
og hvordan dette kan forbedres og gjøres enda bedre.
Det ble også tatt opp at Innit gjerne ønsker en samling av lærlinger og
ansatte i lærebedriftene som kan være tilgjengelig med alt fra spørsmål som
måtte være – og eventuell testing etter som ny funksjonalitet kommer.

Mobilapplikasjon
Mobilapplikasjoner ble introdusert for brukerforumet med skisser og tanker om
funksjonalitet ved forrige møte. I etterkant har prosessen med
mobilapplikasjonene tatt et steg tilbake – og begynt «på nytt». Det vil si at
Innit tidligere i høst begynte en behovskartlegging ved å prate med både
lærlinger og de ansatte i lærebedriftene. På den måten blir applikasjonene
utviklet med fokus på de reelle brukerne, og deres behov. Disse behovene er i
en prosess hvor de knas for å kunne utarbeide en forståelse og en oversikt
over hva som faktisk er nødvendig – og hva som skal lages.

Det ble i tillegg lagt ut spørreundersøkelse i OLKWEB.
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Spørreundersøkelse i OLKWEB
Det ble i høst lagt ut en spørreundersøkelse i OLKWEB, den lå i 10 dager, og
det ble registrert 1844 besvarelser. Undersøkelsen ble gjort for å kartlegge hvor
ofte de forskjellige brukerne bruker OLKWEB, hvor lenge de har brukt systemet,
hva de bruker det til – samt hva mulighet for å registrere tilbakemeldinger på
systemet. Det ble i tillegg gjort noen spørsmål knyttet til OLKWEB på mobil.
Tilbakemeldingene fra deltakerne blir gjennomgått og kartlagt.
De 1844 besvarelsene var fordelt på følgende brukergrupper:
• Lærlinger (70%)
• Veilder/instruktør/fadder (12%)
• Konsulenter (9%)
• Faglig leder (7%)
• Annet (2%)

Forslagskasse og andre punkter
Det ble diskutert en del på punkter i forslagskassen, og på andre punkter.
Nedenfor listes noen av disse opp.
Gjøre bedre tilpassinger for Ipad
Generelt tilpasse OLKWEB bedre til ipadvisning. Dette gjelder kanskje spesielt
på områder i systemet som vurdering.
Fjerne åpen påmelding for ansatte
Når man oppretter en aktivitet kan man velge hvorvidt den skal ha
egenskapen «åpen påmelding» som gjør den tilgjengelig for alle brukere i
systemet. Det ble diskutert om denne egenskap bør være noe som ansatte
ikke får tilgang til. Det ble også nevnt at «Publisert» også kanskje bør tas bort.
Gjennomført kurs
Det ble tatt opp at dersom man har en aktivitet av typen «Kurs», ville det vært
interessant at disse også genererte inn en registrering av kurs under fanen
«Kurs/sertifikat» på deltakernes profil.
Signatur på e-post
Ønsket om at man har en signatur på e-post, da per konsulentbruker.

Predefinerte tekster
Et forslag som kom inn er at man har et «bibliotek» hvor man kan
predefinere et utvalg tekster som kan brukes for eksempel ved e-post
utsending.
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Inaktive ansatte
Et forslag var å kunne markere ansattbrukere som inaktive når de ikke har
lærlinger, fremfor at de enten ligger i ansattlisten, eller at de må avslutte
bedriftsperioden.
Filter i ansattlisten
Kunne filtrere på «har lærling» i ansattlisten for å få innblikk i hvem som faktisk
har en aktiv lærlingrelasjon.
Vise bedriftsrelasjoner i lister
Det ble diskutert å se på det å få inn bedrifsrelasjoner på lærlinger og ansatt i
alle relevante lister. Eksempelvis på aktiviteter, grupper, rapporter og
lignende.
Registrering av status på aktivitet
Se på muligheten for å revidere måten man i dag registrerer oppmøte og
gjennomføring av aktiviteter på deltakere. Det er i dag kun «registrer alle som
møtt».
Rapporter
Det ble også diskutert rundt egendefinerte rapporter. Med det kan man selv
velge kriterier for utvalget man ønsker få opp.

