WISE TIMETABLE
Programska oprema za izdelavo, vzdrževane in objavo urnikov na fakultetah in šolah

Wise Technologies – Predstavitev podjetja
Slovensko podjetje ustanovljeno leta 2003
Specializirano za razvoj naprednih rešitev in informacijske tehnologije na področju
izobraževanja ter raziskovalne in industrijske dejavnosti
Wise Timetable smo začeli razvijati leta 2004 v sodelovanju s fakultetami ter
upoštevali njihove potrebe in želje, tako da programska oprema ustreza vsem
izzivom izobraževalnih ustanov
Več kot 250 zadovoljnih uporabnikov iz Evrope, Azije in ZDA

Mihovil Šantić, Vodja produkta, Telefon: 041 367 314, e-pošta: info_wise@wise-t.com,
www.wisetimetable.com

Wise Timetable je najboljša programska oprema za izdelavo urnikov:
Omogoča izdelavo urnikov v več tednih, 7 dni na teden.
Ker smo ga razvili v Sloveniji, je program tudi v slovenskem jeziku.
Prijazen in intuitiven uporabniški vmesnik.
Različne možnosti uvoza podatkov (npr. direktno iz baze podatkov ali iz tekstovnih datotek).
Vnos neomejenega števila podatkov (o prostorih, izvajalcih, programih, smereh, skupinah,
predmetih, študentih).
Pripravljene spletne strani za objavo urnikov ter možnost njihovih nastavitev.
Objava urnikov in njihovih sprememb na internetu z enim klikom.
Aplikacija v nobenem primeru ne omejuje uporabnika pri ustvarjanju urnika. (Aplikacija
opozori, da boste naredili konflikt, kljub temu vam dovoli nadaljevati z delom.)
Souporaba programa s strani več uporabnikov.
Avtomatično preverjanje pravilnosti vnosa urnikov.
Podpira tudi zelo kompleksno hierarhijo (program, smer, glavna skupina, različne
podskupine) in razporeditev predmetov.
S funkcijo "Zamenjaj" enostavno prestavite predmet v urniku, ne da bi naredili konflikt.
Enostavno in hitro pošiljanje urnikov izvajalcem po elektronski pošti.
Obširna "Pomoč", v kateri so podrobno opisane funkcije ter primeri njihove uporabe.
Program je prilagojen zahtevam Bolonjskega sistema.
Našim strankam nudimo profesionalno podporo pri uporabi aplikacije.
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Različni načini izdelave urnikov:
Avtomatično generiranje
Ročni vnos in spremembe
Kombinacija generiranja in ročnega vnosa
Optimizacija obstoječega urnika
Vnos in spremembe rezervacij preko spletnega modula

Avtomatično generiranje rešuje tudi najtežje probleme:
Željeni časovni okvir izvajanja pedagoškega procesa
Število sedežev v prostoru in število študentov v skupini
Lokacije (generacija upošteva čas za potovanje med mesti in stavbami)
Blokade/rezervacije izvajalcev, skupin in prostorov
Oprema prostorov
Dejansko število študentov, ki obiskujejo predavanja
Ročen vnos določenih predmetov v urnik ter avtomatično generiranje preostalih
Določanje generiranega termina za posamezen predmet (začetek ali konec dneva)
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Wise Timetable omogoča različne preglede in hitro
pripravo poročil:
Hiter pregled nerazporejenih predmetov
Seznam vseh konfliktov v urniku
Enostavno prilagajanje izpisov urnikov v PDF obliki
Pregled zasedenosti večih izvajalcev, skupin ter prostora
Poročilo za kadrovsko evidenco
Izpis vseh izvajalcev, prostorov ali predmetov
Izvoz urnikov v iCalendar datoteko, ki jo lahko uvozite v Outlook, Google Calendar, itd.

Dodatni moduli, s katerimi lahko funkcionalnosti Wise Timetabla prilagodite
vašim potrebam:
Spletni modul za rezervacijo izpitov - omogoča vnos izpitov in istočasno rezervacijo
izvajalcev, skupin in prostora.
Spletni modul za rezervacijo prostorov - uporabnikom omogoča rezervacijo prostora za
različne aktivnosti na fakulteti, ki potekajo ob rednih pedagoških procesih (npr. obiski
gostujočih strokovnjakov, seminarji, konference, debate).
Spletni modul za predizbiro predmetov - študentom omogoča, da si sami sestavijo svoj urnik
z izbranimi predmeti.
Mobilni pregledovalnik - aplikacija prilagojena pregledovanju spletnih urnikov na mobilnih
aparatih.
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