STUDENTEN- EN ONDERWIJSZAKEN
Handleiding nieuwe look and feel uSis

INHOUD
Inhoud................................................................................................................................................ 1
Nieuwe uSis homepage....................................................................................................................... 2
Student info portal ...................................................................................................................... 2
Menu .......................................................................................................................................... 2
Exchange In................................................................................................................................. 2
Klassieke intropagina .................................................................................................................. 2
Externe sites ............................................................................................................................... 3
Navigeren ........................................................................................................................................... 4
Standaardopties .......................................................................................................................... 4
Het menu.................................................................................................................................... 5
FAQ .................................................................................................................................................... 9

Versie
1.1

Status

Datum
9 juli 2020

Aangepast

Auteur(s)
Roelof Conijn

1

NIEUWE USIS HOMEPAGE
Inloggen in uSis brengt u op een nieuwe homepage met daarop tegels die doorlinken naar
verschillende uSis onderdelen of externe links. Deze homepage wordt per gebruiker opgebouwd,
afhankelijk van de rechten die zijn toegekend. Een medewerker die bijvoorbeeld BSA muteert of ATI
werkzaamheden verricht zal hier extra tiles voor aantreffen.
Toekomstig kan het gebruik van tiles uitgebreid worden. Verzoeken daartoe kunnen ook via de
facultair functioneel beheer worden ingediend.
Een voorbeeld van een administratief medewerker bij de faculteit die ook rechten heeft om
werkzaamheden tbv uitwisselingsstudenten te doen:

STUDENT INFO PORTAL
Student info portal is een ism met administraties ontwikkelde groepering van de meeste benodigde
informatieschermen om een student direct te helpen of om informatie voor 1 student snel op te
kunnen zoeken. Een aparte handleiding is hiervoor beschikbaar via de FFB-er en bij centraal FB.

MENU
De nieuwe Menu-tile is ism met de Facultair functioneel beheerder (FFB-er) gemaakt. Diverse menuitems uit uSis worden hier per onderwerp gegroepeerd zodat er minder door uSis geklikt hoeft te
worden. Verzoeken voor wijzigingen hierin kunnen via de FFB-er worden ingediend.

EXCHANGE IN
Bevat alle menu-items tbv medewerkers die Exchange In werkzaamheden uitvoeren.
Wijzigingswensen kunnen via de FFB-er worden ingediend.

KLASSIEKE INTROPAGINA
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Voor wie wenst is het klassieke uSis scherm nog beschikbaar via deze tegel.

EXTERNE SITES
Het is mogelijk om tiles die naar andere websites leiden op de homepage op te nemen. Ter illustratie
is hier gekozen voor een directe link de Leidse Sharepoint omgeving voor de kennisdeeldag. Wensen
voor andere externe links kunnen via de FFB-er worden ingediend.
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NAVIGEREN
STANDAARDOPTIES
Vanuit iedere pagina heeft u altijd toegang tot:

Het huisje om terug te gaan naar de homepage.
Actiemenu (de drie puntjes) om uit te loggen.
Het compasicoontje om bij het menu te komen, de recente locaties en de favorieten in te zien.

NIEUW VENSTER
Vanuit de meeste pagina’s is het mogelijk een nieuw venster te openen (maar bijvoorbeeld niet vanaf
Studentserv. Overzicht).
Ook wordt het menu standaard in een nieuw venster geopend, zodat het tabblad met de homepage
actief blijft en van daaruit opnieuw een nieuw venster met het menu kan worden geopend.

HELP FUNCTIE
De link naar de uSis online help is beschikbaar via
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WEBADRES KOPIEREN
Deze knop kopieert het webadres van de huidige pagina naar uw clipboard (zoals ctrl+c of
rechtermuisknop>kopiëren zou doen). U kunt dit plakken in een mail of als tekst ergens of als favoriet
opslaan in uw browser zodat u na inloggen direct op deze pagina komt. Dit is bijvoorbeeld handig om
met een collega te delen of als er hulp op een specifieke component nodig is zodat direct duidelijk is
om welke het gaat.

HET MENU
Er zijn 3 opties om door uSis te navigeren

NIEUWE MENUSTRUCTUUR
Voor VOLG medewerkers is een nieuwe VOLG menustructuur opgebouwd, die is afgestemd met FFBers. Hierin zijn menuitems per functiegebied gegroepeerd. Klik op de tegel ‘Menu’ om daar te komen.
In aparte mappen zijn de verschillende links ingedeeld.
Voor het gemak is het zo gemaakt dat het menu altijd in een nieuw tabblad wordt geopend, zodat de
homepage altijd actief blijft en vandaar eenvoudig een nieuw tabblad met het menu kan worden
geopend.
Het advies is om zoveel mogelijk vanuit dit menu te werken. Indien andere opties gewenst zijn, dan
kan deze wens via de FFB-er kenbaar worden gemaakt.
Welke links er worden getoond zijn afhankelijk van uw uSis rechten
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NAVBAR
De NavBar is een nieuwe manier om door de standaard Peoplesoft menustructuur te navigeren. U
komt hier door op het compasicoontje rechtsboven te klikken en te kiezen voor Navigator.
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BREADCRUMB
Zodra er gebruik gemaakt wordt van de oude manier van navigeren of er klassieke componenten
worden geopend, wordt de breadcrumb getoond: het navigatiepad bovenin waarin het eveneens
mogelijk is om door het klassieke menu te navigeren.
Deze optie wordt nog geboden om te wennen aan de nieuwe menustructuur en de nieuwe manier
van navigeren. We raden aan dat zoveel mogelijk via de modernere opties wordt gewerkt,
ondersteuning van de breadcrumb kan op termijn komen te vervallen.

Je kunt de volledige breadcrumb van het originele navigatie pad tonen door met rechtermuisknop op
de menuoptie in de breadcrumb te klikken en vervolgens te kiezen voor Nieuw venster.
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FAVORIETEN
In de breadcrumbmodus kunt u ook favorieten toevoegen.

De opgeslagen favorieten kunnen via zowel de breadcrumb als de NavBar benaderd worden.
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FAQ
TIMEOUT WARNING
Originele scherm na login met de tegels toont na 20 minuten een timeout waarschuwing. Zolang er
echter in een ander scherm doorgewerkt wordt, zal er niet door het systeem worden uitgelogd. De
melding in het originele scherm kan met OK worden weggeklikt

CACHE LEGEN
Het is van belang om de cache te legen als medewerkers voor het eerste met dnieuwe layout gaan
werken, of als er vaak terugkerende problemen zijn die op caching wijzen:
▪ Na klikken op tegel opent een nieuw venster, maar het nieuwe venster
laadt niks in
▪ Het menu dat via de tegel Menu wordt geopend laadt maar half in
▪ Er ontbreken menuitems die ik met mijn autorisatie wel zou moeten
hebben

VOLLEDIGE BREADCRUMB / NAVIGATIEPAD
Je kunt de volledige breadcrumb van het originele navigatie pad tonen door met rechtermuisknop op
de menuoptie in de breadcrumb te klikken en vervolgens te kiezen voor Nieuw venster.
9

STUDENTENOVERZICHT
Als je in het studentserv. Overzicht naar studievereisten gaat en switcht van Bachelor naar Master
verdwijnt het menu links.
Deze kan je weer terughalen door boven in het menupad op menu te klikken.
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