Untis
Tunniplaani koostamise tarkvara
Hinnakiri 2016 aastaks
Baasmoodul
gpUntis on 40 aastat edukalt kasutatud tunniplaani koostamise ja
optimeerimise tarkvara. Baasmoodul võimaldab koostada ja optimeerida
vägagi keerukat tunniplaani. Juhul kui baasmooduli võimalused jäävad koolile
napiks, saab funktsionaalsust laiendada lisamoodulitega.
Untis Express
Lihtsam, selgem, vähem seadeid ja määratlus isisaldav, aga peaaegu sama
võimekas lahendus traditsioonilisemat tunniplaani vajavatele koolidele.
Odavam kui baaspakett!

“Väikesed” moodulid:
Tunniplaani info jagamine (Info-Timetable)
Et tunniplaan organiseerib kooli elu, on oluline hoida koolipere selle
muudatustega kursis. Moodul sisaldab vahendeid tunniplaani ja selles
toimunud muudatuste avaldamiseks kooli infovõrgus ja veebilehel.
Perioodide tunniplaan (Multiweek timetable)
Moodul 1…15 erineva nädala tunniplaani koostamiseks, kusjuures nädalad
võivad vahelduda kasutaja poolt määratud viisil. Perioodide tunniplaan
võimaldab tunniplaani koostada mitmeks omavahel seost mitte omavaks
perioodiks. Perioodid võivad olla suvalised ajavahemikud, ka võib ühe perioodi
sees olla teine ja selle lõppedes jätkuda eelmine tunniplaan.
Õpetajate koormuse planeerimine (Lesson planning)
Vahend koolijuhile tunnijaotusplaani koostamiseks. Kui on teada
õpetajate pädevus (lisatakse eelmise aasta tunniplaanist!), õpetaja nädala
tunnikoormus ning klasside nädala ainetunnid, saab Untise abil
jagada tunnid õpetajatele.
Õpilase tunniplaan (Student timetables)
Algselt Briti koolidele loodud süsteem, mis võimaldab koostada ja hallata
paljude erinevate kohustuslike ja valikkursustega õpilaste tunniplaane.
Vahetundide korrapidamine (Break supervision)
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Moodul vahetundide ajal toimuva järelvalve planeerimiseks
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“Suured” moodulid:
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Kalender (Calendar)
Õpeaastat käsitletakse kui ühte perioodi, mille igale nädalale või nädalate grupile
saab koostada erineva tunniplaani. On võimalik jagada aasta jooksul toimuvad
ainetunnid mõnes aines ja klassis aastale ühtlaselt, osa aga
paigutada teatud perioodidele.
Asendusõpetajate planeerimine (Cover planning)
Moodul puuduva õpetaja asemel asendusõpetaja leidmiseks. Arvestab
õpetajate “auke” tunniplaanis, nende seost asendust vajava klassiga,
kvalifikatsiooni ning ajasoove.

Lisainfo:
1) Kõik hinnad eurodes, lisandub käibemaks
3) Uuendada saab vaid eelmise aasta versiooni. Juhul kui olemasolev versioon on vanem kui 3 aastat, siis tuleb tasuda maksimaalselt 3
aasta uuenduste eest. Versiooniuuendusi saab tellida ette minimaalselt kaheks aastaks, millega kaasneb 10% soodustust
versiooniuuenduste tavahinnast.
5) kool sõlmib kokkuleppe Untise uuenduste saamiseks igal aastal, ilma igal aastal eraldi tellimuseta. Seetõttu saab kool iga uuendused
10% odavamalt. Püsitellimus seob kooli vaid 2 aastaks; s.o. kui püsitellimus esitada Untsi2012 uuendusteks, siis tuleb kindlasti vastu
võtta ka Untis2013 uuenduse litsents, seejärel võib kool püsitellimusest loobida.

