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EasyIQ Fravær
Intet papirforbrug, stort overblik og styr på fraværet!

EasyIQ Fravær er udviklet til at fraværsregistrere studerende med minimalt brug af 
manuelle arbejdsprocesser. Fraværsregistreringen foregår via en webprotokol, som er 
integreret i det brugervenlige EasyIQ-webinterface. 

- billedidentifikation gør det nemt at identificere studerende

At registrere fravær
Når en underviser logger ind, ved EasyIQ Fravær præcis, hvem underviseren er, og 
hvilke hold der er registreret for den pågældende underviser på dagen. Derfor tager det 
ikke mange minutter at registrere fravær, og alle kommer derved hurtigt i gang med 
undervisningen. Hvis en vikar logger ind, vil alle dagens skemabrikker blive vist, men 
vikaren kan nemt finde sit hold ved at søge på holdet, navnet på holdets underviser 
eller blot underviserens intialer. 

Med billedidentifikationen er det hurtigt at identificere de mange studerende. EasyIQ  
Fraværsregistrering viser standard et billede af den studerende, og ved brug af mouse-
over vises et større billede. 

Hvis en uddannelsesinstitution bruger dobbelttimer,  er det muligt at registrere flere 
timer på én gang. Det letter arbejdsprocessen, idet underviseren blot skal registrere 
fravær én gang.  

Underviseren vælger selv, om fraværsregistreringen skal vises på dags- eller timebasis.

EasyIQ er et modulopbygget 
identity management system 
udviklet specielt til 
uddannelsessektorens behov.
 
EasyIQ består af et grund-
modul og en række undermo-
duler, således at en uddannel-
sesinstitution kun behøver at 
indkøbe netop de moduler, der 
er behov for. 

Det opnår du med 
EasyIQ  
Fraværsregistrering

 •	
billedidentifikation•	
høj brugervenlighed•	
dags- eller timevisning•	
flere søgemuligheder•	
altid fuldt opdaterede •	
fraværsprocenter i EASY-A
forskellige typer fravær med •	
farvekoder
advarsel om manglende •	
fraværsregistrering
mulighed for at give lovligt •	
fravær
fejllog til administrator•	
værktøj til revision af •	
fraværsprocenter
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Forskel på fravær
Enhver uddannelsesinstitution har principper om fravær.  EasyIQ Fravær trækker 
fraværstyperne fra EASY-A, men den enkelte uddannelsesinstitution kan også selv 
definere forskellige former for fravær. Desuden kan institutionen tildele de forskellige 
typer af fravær en farvekode.  Det giver et godt og pædagogisk overblik. 

Hvis eksempelvis et hold er på studietur, er det muligt at give lovligt fravær i netop den 
periode, og derved er der altid styr på lovligt og ulovligt fravær. Selve opdateringen 
foregår live, og derfor vil alle registreringer altid være fuldt opdaterede i EASY-A. 

Manglende fravær
Hvis en underviser mangler at notere fravær, sender systemet automatisk en e-mail 
med en påmindelse om dette, således administratoren har så få opgaver som muligt 
i forbindelse med fraværsregistrering. I webinterfacet kan underviseren også selv se, 
hvilke timer der endnu ikke er registreret fravær for. 

Vigtigt værktøj til revision
For administratoren giver EasyIQ Fravær mulighed for at se alle de hændelser, der er sket 
i løbet af dagen. Det gælder både hvilke undervisere, der har registreret fravær, men 
også hvilke studerende der har fået fravær. EasyIQ Fravær kan derfor også bruges som 
værktøj til revisionens gennemgang af uddannelsesinstitutionens fraværsregistrering. 
Så er I sikre på, at fraværsprocenterne altid stemmer overens med virkeligheden.  

Samtidig er der på forsiden af EasyIQ en fejllog, som altid viser de fejl, som kræver 
handling fra administratoren. For at give yderligere overblik kan administratoren altid 
se status på webservices fra UNI-C.  Uanset status på EASY-A, så er det muligt at føre 
fravær. Når EASY-A igen er tilgængeligt, synkroniserer EasyIQ med EASY-A. 

Interesseret i mere information?
For yderligere information om Systemtech eller en uforpligtende demonstration af 
EasyIQ Fravær eller nogle af de andre EasyIQ moduler, kontakt venligst Systemtech på 
salg@systemtech.dk eller 70 30 00 00.

Kontakt Systemtech
Ønsker du flere oplysninger om 
funktionerne i EasyIQ  eller en 
demonstration, så kontakt os 
endelig på: 
salg@systemtech.dk eller 
70 30 00 00.

Systemkrav
EasyIQ Basis•	
SQL Server 2005  •	
2000/2003/2008  •	
AD-struktur
UNI-C webservices•	

Vidste du
EasyIQ Fravær kan hurtigt tjene 
mange penge ind, da en årselev 
typisk giver 75.000-100.000 kr. 
Ved at holde øje med de stu-
derendes fravær, er det muligt 
at tage affære, hvis en studer-
endes fraværsprocent bliver 
kritisk. 


