NOVÝ
INFORMAČNÍ
SYSTÉM
ÚVOD
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Slezská univerzita v Opavě v současné době připravuje
zásadní změnu v podobě přechodu na nový informační
systém IS SU, který nahradí dva stávající informační
systémy a navíc je rozšíří o řadu nových funkcionalit.

PR OČ
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Důvodem změny je snaha přizpůsobit informační systém naší
univerzity aktuálním potřebám daným vývojem informačních
technologií, legislativou, vedením jednotlivých součástí
i pracovišť, ale zejména administrativně zjednodušit práci
či studium Vám, našim zaměstnancům a studentům.
Nový systém v sobě integruje:
studijní agendu, spisovou službu, e-learningovou podporu,
uložiště studijních materiálů, repozitář závěrečných prací,
obchodní centrum, e-přihlášky, intranet, atd.
Další funkce, které nám do budoucna usnadní práci či studium:
evidence publikační činnosti, elektronické senátní volby,
blogy a diskusní fóra, informace o dění na univerzitě apod.

NO VÝ S YST ÉM

02

Na adrese is.slu.cz již funguje nový informační systém,
na jehož zprovoznění pracuje tým více jak čtyřiceti
pracovníků napříč celou univerzitou. Momentálně systém
provozujeme ve zkušební provozu s omezeným přístupem pouze
pro členy přípravného týmu. Intenzivně pracujeme na převodu
dat a dolaďujeme funkčnost jeho jednotlivých částí tak,
abychom jej mohli od září zpřístupnit pro všechny uživatele
na naší univerzitě.

SEZ NÁM ENÍ SE S NOV ÝM S YSTÉ MEM
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Protože se jedná o náročný proces, bude seznamování uživatelů
s novým systémem probíhat postupně v několika krocích:
Školení administrativních pracovníků (červenec až srpen 2019)
Video návody pro studenty a pedagogy (druhá polovina srpna 2019)
Konzultace a školení pro pedagogy a administrativní pracovníky
(konec srpna až polovina září 2019)
Zahájení pilotního provozu pro pedagogy a studenty (druhá
polovina srpna 2019)
Plný provoz systému (od 9. září 2019)

ŠKO LEN Í PE DA GOG Ů A STU DENT Ů
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Od poloviny srpna 2019 budou postupně pro všechny uživatele
připraveny jednoduché video návody, které doplní systém
nápovědy IS SU.
Video návody budou zároveň doplněny o nabídku konzultací
a školení pro pedagogy.

ŠKO LEN Í AD MI NIS TRA TIVN ÍCH
PRA COV NÍKŮ
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V červenci a srpnu 2019 proběhnou pro vybrané pracovníky
studijních oddělení, referenty odborných pracovišť
a sekretariátů školení zaměřená na spisovou službu a studijní
agendu.
Pracovníci budou rovněž moci využívat video návody
a konzultace s IT pracovníky.

PŘÍ STU P DO S YST ÉMU
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Od poloviny srpna 2019 bude systém pedagogům i studentům
zpřístupněn v pilotním provozu, určeném pro kontrolu osobních
údajů a základní seznámení se s prostředím nového systému.
Od 9. září 2019 bude zahájen plný provoz systému, kdy již dále
nebude možné přistupovat do původního systému studijní
agendy STAG.
O možnosti a postupu přihlášení budete v předstihu informování
samostatným emailem.

INF ORM ACE O NOV ÉM SYST ÉMU
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Aktuality k přípravě nového systému naleznete na webových
stránkách www.slu.cz - po přihlášení v pravém menu
položka IS SU – NOVÉ.
Všechny informace pro Vás budeme pravidelně aktualizovat.

Děk uje me! :)
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Kdykoliv se něco rekonstruuje, je to vždy spojeno s prachem,
hlukem a nepohodlím. Jsme si toho vědomi a předem vám děkujeme
za vaši spolupráci, trpělivost a shovívavost.
Pevně věříme, že výsledek bude stát za to.
Implementační tým IS SU

INFORMAČNÍ SYSTÉM SU
Další informace:
https://is.slu.cz
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