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1 Untis Basispakket 

1.1 Algemeen 

1.1.1 Parameters voor de installatie 
Voor het installeren van de software over meerdere computers is het vaak wenselijk, 
dat de installatiestappen automatisch kunnen verlopen. Bij het installeren via de com-
mandoregel kunt u nu met parameters de installatiemap respectievelijk de modus aan-
geven. 

Parameter voor installatiemap 
Met de parameter /D kan de installatiemap worden aangeduid. Deze parameter moet 
altijd de laatste parameter zijn en mag niet tussen quootjes staan, ook niet als er spa-
ties in voorkomen.  

Voorbeeld 

SetupUntis2016NL.exe /D=C:\Untis 

Installatie op achtergrond 
De installatie kan via de commandoregel in stille modus worden uitgevoerd met de 
parameter /S. 

Voorbeeld 

SetupUntis2016NL.exe /D=C:\Untis 

1.1.2 PDF-uitvoer per element 
De in versie 2015 ingevoerde mogelijkheid voor automatische aanmaak van pdf-
documenten is op veel scholen goed ontvangen, alleen misten sommige de mogelijk-
heid om de roosters per element te kunnen uitvoeren. In versie 2016 wordt daarom 
standaard een PDF per element aangemaakt en is er de optie ‘Aanmaken van totaal 
bestand’ toegevoegd.  
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1.1.3 Lesvolgorden: omzetten naar gekoppelde les 
In het venster Lesvolgorden kunt u een regel met lessen, die gelijktijdig moeten plaats-
vinden met de icoon < Lesvolgorde omzetten naar gekoppelde les> samenvoegen tot 
één les. 
 
Waren aan deze lessen tijdvakken gekoppeld, dan worden deze naar de nieuwe kolom 
‘Regel-tijdvak’ verschoven. 
 

 

 
 

1.1.4 Uitvoer van actuele afdeling / periode 
Onafhankelijk van het feit of het lintmenu wel of niet geactiveerd is, ziet u nu direct 
naast de schermprofielen welke periode actief is. 
 

 
 

1.1.5 Intelligente keuzevelden: automatische aanpassing van grootte 
Voor de intelligente keuzevelden was het tot nu toe nodig de hoogte van de lijst 
handmatig in te stellen. Vanaf nu past de hoogte zich automatisch aan aan het aantal 
elementen in de lijst.  
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1.1.6 Auto Info voor WebUntis vervangingen 
Het was al mogelijk om bij het opslaan of afsluiten van het rooster de dagroostergege-
vens automatisch te laten synchroniseren met WebUntis. Nieuw is de automatische 
synchronisatie op een bepaald tijdstip van de dag. 

 

 
 

Let op! 

Deze instelling wordt – zoals de andere Auto Info instellingen – in de units.ini en 
daarmee per gebruiker opgeslagen (dus niet voor een andere computer of de databa-
se). Daarmee wordt verhinderd, dat verschillende gebruikers (bijvoorbeeld in een Mul-
tiUser omgeving) gelijktijdig gaan synchroniseren, de eport moet altijd vanaf dezelfde 
werkplek gebeuren.  
 

1.1.7 Weergave van tussenuren bij basisgegevens van docenten 
De tussenuren van docenten tellen als belangrijk criterium bij het beoordelen van het 
rooster. Om dit inzichtelijker te maken is bij de basisgegevens van de docenten een 
kolom toegevoegd, die het aantal tussenuren in het rooster toont. 
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Let op! 

Deze tussenuren hebben betrekking op de hele periode, 14-dagelijkse gaten in het 
rooster worden daarbij niet als tussenuur geteld. Is tevens het diagnosevenster geo-
pend, dan wordt gesynchroniseerd met de ingestelde week. 
  

1.1.8 Bereik  voor ‘Uren in lokaal’  
Met het veld ‘Uren in lokaal’ kunt u voor lessen aangeven hoeveel uren er beslist in het 
aangegeven vaklokaal moeten plaatsvinden. Tot nu toe werd geprobeerd om precies 
aan dit aantal te voldoen (en niet meer). In versie 2016 kunt u een bereik aangeven, 
dus het minimale en maximale aantal uren dat in het vaklokaal moet plaatsvinden. 

 

 
 

1.1.9 Docent wijzigen in rooster 
In de roosterweergave kunt u via een pop-up-menu (die u activeert met de rechter 
muisknop) de functie ‘Docent wijzigen’ activeren.  
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Er verschijnt een venster, waarin u de docent voor een enkel of alle uren van de les 
kunt wijzigen. In de keuzelijst zijn alle elementen, waar de inzet een botsing in het 
rooster zal veroorzaken met een rode achtergrondkleur gekenmerkt. 
 

 
 
 
Wordt bij een meer-urige les slechts één uur gewijzigd, dan wordt voor de nieuwe do-
cent automatisch een nieuw lesnummer aangemaakt. En van het lesnummer waar een 
les af is gehaald afgehaald. 
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1.2 Handmatig plannen 

1.2.1 Lokaal toewijzen/ wissen 
Het venster ‘Lokaal toewijzen/wissen’ is in versie 2016 aangepast. 
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Extra lokaal koppelen 
Met de nieuwe optie ‘Extra lokaal toewijzen’ kunt u bij een geplaatste les een extra 
lokaal toevoegen.  
 

 
 

Nieuw veld 
In het linkerdeel zijn de velden klas, Gang en Statistiekcode uit de basisgegevens van 
het lokaal toegevoegd. In het rechterdeel wordt nu ook de lokalengroep, gang en sta-
tistiekcode vermeld. 
 

Gebruiken op 
U hoeft in 2016 niet meer met een pup-down menu aan te geven of u het lokaal voor 
een lesuur, uurblok of alle uren van het lesnummer wilt. Dit kunt u nu met een vinkje 
aangeven.  
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Aantal vrije uren 
Nieuw is ook de weergave van het aantal vrije uren van het lokaal. Dit kan handig zijn 
als in de lijst tevens de bezette lokalen worden getoond en u het lokaal voor meerdere 
uren wilt wijzigen. In de afbeelding ziet u bijvoorbeeld, dat het lokaal voor een vijfuri-
ge les gewijzigd moet worden. Een aantal lokalen zijn bezet, maar u ziet nu wel direct, 
dat het lokaal LNA wel 4 van de vijf uren zou kunnen worden ingezet. 
 

 
 

1.2.2 Toewijzen van docent tijdens planning 
In het beroepsonderwijs vindt in sommige gevallen de toewijzing van de docent aan de 
les pas plaats tijdens de inroostering. Untis 2016 ondersteunt dit principe, door in het 
overzichtsrooster (Doc20) voor docenten ook lessen te tonen die nog niet ingeroosterd 
zijn en waarvoor nog geen docent is ingezet. Via versleping kunnen nu docenten wor-
den overgenomen in het rooster. 
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Zodra de les is geplaatst wordt de betreffende docent overgenomen in de lesinvoer. 
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1.2.3 Plandialoog 

Selecteren van lessen 
Voor het selecteren van een les heeft u voortaan een intelligente keuzelijst tot uw be-
schikking. Voer een klas, docent, lokaal of vak in en de lijst wordt gefilterd op alle les-
sen, waarin het element voorkomt. Lessen met koppelingen worden hierbij extra ge-
kenmerkt met een symbooltje in de eerste kolom. 
 

 
 

Totaalregel bij elementen 
Standaard wordt in Untis 2016 in de plandialoog bij koppelingen met meerdere klassen 
en/of docenten één regel per element getoond. De totaalregel geeft met een groene of 
rode kleur aan op welke tijden alle deelnemende elementen beschikbaar zijn. In de af-
beelding ziet u bijvoorbeeld dat klas 1a en 1b op dinsdag het zesde uur beschikbaar 
zijn, maar niet op de andere uren van deze dag. 
 
Bij de lokalen wordt tevens getoond, wanneer het gewenste (donker groen) en wanneer 
‘alleen’ een uitwijklokaal (licht groen) beschikbaar is voor de planning. De onderstaan-
de afbeelding verduidelijkt het kleurgebruik. 
.

 
 
 
Bovendien hebt u de mogelijkheid om het + symbool aan de linkerkant uit te klappen 
in het geval meerdere klassen aan de les deelnemen. De uitgeklapte regels worden 
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weer met de gebruikelijke kleuren gekenmerkt. 
 

 
 
 
Wilt u de totaalregel alleen zien, als meerdere gelijksoortige elementen aan een les 
deelnemen, dan kunt u dat bij de instellingen van de plandialoog aangeven door een 
vinkje te plaatsen bij “bij één uitklapregel de totaalregel niet tonen”. 

Lokalenruil met behulp van versleping 
Klapt u de uitwijklokalen uit, dan kunt u met Sleep&Plaats heel eenvoudig een lokalen-
ruil bewerkstelligen. 

Snel invoer: extra elementen 
Het is niet meer mogelijk om in de plandialoog een klas, docent of lokaal afkorting te 
typen zodat deze zichtbaar wordt. Het gaat nu via het venster Snel invoer. Selecteer de 
elementen die je extra in de plandialoog zichtbaar wilt maken en sleep deze naar de 
plandialoog toe. Ook deze elementen kunnen met een + symbool worden in – en uit-
geklapt. 

Werkbalk knoppen alle, klassen, docenten en docenten van de klas 
Ook na activering van de iconen <Alle klassen, docenten,..>  en <Docenten van de 
klas> worden gelijksoortige elementen samengevoegd tot één totaalregel en kunnen 
worden in- en uitgeklapt.  

1.2.4 Plannen van dubbeluren en blokken 
Bij het plannen van blokken was het zo, dat bij Sleep & Plaats in de roosterweergave 
het eerste uur van het blok altijd daar geplaatst werd, waar de cursor zich bevond.  
Hierdoor konden problemen ontstaan als bijvoorbeeld een blok van 3 uren met de cur-
sor vastgepakt werd op het 3e uur. Deze werking is gewijzigd zodat Untis rekening 
houdt met de positie waarop het blok wordt geplaatst. Hierdoor wordt – zie afbeelding 
– bij het plannen het blok daar gezet, waar de omranding van het blok in rooster 
zichtbaar is. 
 
Ook de inkleuring van de roostercellen is gewijzigd. Bij dubbeluren en blokken worden 
alle uren groengekleurd, waarop een blok zou kunnen starten. Tijdens het verslepen 
wordt op de voorstelde positie (van de cursor) de uren alleen groengekleurd, als het 
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hele blok op de positie van de cursor zonder problemen kan worden geplaatst.  
 
Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen, dat een dubbel uur wel op uur 1-2 of 3-4 kan 
worden geplaatst, maar op uur 2-3 rood kleurt, omdat het dubbel uur dan over een 
pauze zou vallen. 

1.2.5 Tabbladen bij het plannen in roosterweergave 
In de roosterweergave was het al in vroegere versies mogelijk tijdens het plannen 
complexe ruilingen met meerdere klassen, docenten en verschillende lesuren door te 
voeren. Speciaal bij deze complexe ruilingen was het vaak niet eenvoudig om te over-
zien welke klassen en docenten bij de ruil betrokken waren. 
 
In Untis 2016 worden in dit geval, nadat u het uur dat u wilde ruilen geplaatst heeft, 
tabbladen getoond, die precies weergeven, welke roosters door de ruil zijn veranderd. 
 
Nog voor u het venster ‘Blok opslaan’ activeert, kunt u tussen de tabbladen wisselen en 
de wijzigingen per element bekijken. 

1.2.6 Roosterweergave: meerdere uren in één keer fixeren 
In Untis 2016 kunt u in de roosterweergave met behulp van <Ctrl>-klik meerdere uren 
selecteren. Deze uren krijgen een zwart-gele omranding. Activeert u nu aansluitend de 
functie <Les fixeren>, dan worden alle geselecteerde uren in één keer gefixeerd. 
 
 

 
 

1.2.7 Verplaatsing: inclusief het handmatig toegewezen lokaal 
Als in de roosterweergave in voorgaande versies handmatig het lokaal bij een les werd 
gewijzigd en de les aansluitend werd verplaatst, dan werd weer het oorspronkelijk ge-
wenste lokaal toegewezen (indien dit beschikbaar was). In versie 2016 zal Untis probe-
ren de les in het gewijzigde lokaal te plaatsen (voor zover het beschikbaar is). 
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1.2.8 Verplaatsing: Lokaal niet vrij 
Bij het verplaatsen van een uur wordt een cel paars gekleurd als de les uit het klas- of 
docentoogpunt geplaatst kan worden, maar het lokaal niet beschikbaar is. Tevens 
wordt u met een piepje op dit lokaalprobleem geattendeerd. In versie 2016 is dit piep-
je vervangen met een venster, waarin u kunt aangeven hoe u met het geblokkeerde 
lokaal wilt omgegaan. 

1.3 Roosterweergave 

1.3.1 Overzichtsrooster docenten: Filter op docenten van klas of vak 
Vooral op grote scholen is het soms erg moeilijk om inzicht te krijgen over de roosters 
van collega’s. Untis 2016 ondersteunt u hierbij met de mogelijkheid om in het over-
zichtsrooster docenten een filter te kunnen plaatsen op de docenten van een bepaalde 
klas respectievelijk docent van een bepaald vak. 
 

 
 

1.3.2 Overzichtsrooster docenten: weergave weekuren 
In het overzichtsrooster docenten kan in het opschrift bij de docent nu ook optioneel 
worden getoond hoeveel weekuren bij de betreffende docent zijn geplaatst. Bovendien 
ziet u nu ook – met een ’/’ gescheiden – hoeveel uren er bij de docent nog niet zijn 
ingeroosterd. 
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1.3.3 Overzichtsrooster klassen: weergave basislokaal 
In het overzichtsrooster klassen kan nu in het opschrift naast de afkorting van de klas 
ook het basislokaal worden getoond. 
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1.3.4 Overzichtsroosters: filter kan worden opgeslagen 
Al in versie 2015 kon u in de overzichtsroosters met behulp van het venster Snel invoer 
respectievelijk met het keuzeveld in de werkbalk een filter zetten op de weer te geven 
elementen. Nieuw is de mogelijkheid om het filter ook te bewaren door het op te slaan 
onder een naam om het zo later weer eenvoudig te kunnen activeren. 
 
Het filter wordt onafhankelijk van het roosterprofiel opgeslagen en is daardoor in alle 
overzichtsroosters beschikbaar. 
 

 
 

1.3.5 Roosterformaat 'Meerdere elementen': Weergave week 
Het is nu ook mogelijk om in het overzichtsrooster ‘Meerdere elementen’ in de Pagina-
opmaak te kiezen voor meerdere weken per pagina. Icoon Instellingen helemaal rechts 
bovenin!  
Deze instelling kan niet via Roosteropmaak - Details, zie 2e plaatje. 
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1.3.6 Pauzebenaming in roosterweergave 
Op het tabblad Pauzes in het venster Tijdraster kunt u nu de middagpauze van een 
naam voorzien. Deze wordt dan standaard in alle roosterweergaves opgenomen. 
 

 
 
Wilt u deze pauzebenaming in een roosterweergave onderdrukken, dan kunt u op het 
tabblad Lay-out2 onder de icoon <Roosteropmaak> het vinkje bij ‘Pauzebena-
ming’weghalen.  
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Let op! 

De lettergrootte in het rooster wordt bepaald door de instelling onder de knop <Letter-
type> in het venster Roosteropmaak. 

1.3.7 Opschrift: tijd en benaming 
Ook voor het opschrift van de uren is een nieuwe optie mogelijk, de tijdsaanduiding en 
het uur benaming kunnen nu gemeenschappelijk worden getoond. 
 

 
 

1.3.8 Selectie van formaten 
Net zoals bij de basisinvoer- en lessenvensters is het nu ook in de roosterweergave 
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mogelijk om rechts onderin van profiel te wisselen of om wijzigingen in het profiel op 
te slaan, eventueel onder een nieuwe naam. 
 

 
 

1.3.9 Standaardformaat: weergave van tekstregel 
In de uurcel-editor kunt u instellen, dat het rooster moet worden weergegeven in stan-
daardformaat. Nieuw is de mogelijkheid om de regeltekst te tonen. 
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1.3.10 Urenlijst 

Nieuw veld 
De urenlijst is in versie 2016 helemaal herzien en uitgebreid met nieuwe functionali-
teit.  

 
 
 
Zo hebt u nu ook de velden Lesnummer, Tijdbereik , Tijdvak, Leerlingengroep, Uur-
tekst, Lesweken, Gang en Ext. uur tot uw beschikking. 

Urenlijst voor gehele periode 
Bij de selectie van het tijdbereik, is nu toegevoegd dat de urenlijst voor een hele perio-
de kan worden uitgevoerd. Het veld Datum is in dit geval niet meer in te vullen. In het 
veld van t/m wordt - analoog aan het detailvenster – vermeld in welke weken de les 
plaats vindt.  
 

 
 

Instellingen urenlijst 
Ook bij de instellingen vindt u nieuwe mogelijkheden. Zo kunt u vastleggen, dat alleen 
jaaruren moeten worden getoond of de weergave van externe inzet onderdrukken. 
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2 Plan van inzet / Waardeberekening 

2.1 Lessenmatrix: meerdere regels in een cel 
Op verzoek van vele scholen is het nu in de lessenmatrix mogelijk om alle koppelings-
informatie in een cel weer te geven. 
 

 

2.2 Taken 
In het venster Taken zijn een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo is de selectie 
voor Docent of Soort taak nu ondergebracht op tabbladen en de elementkeuze moge-
lijk via de werkbalk. Bovendien is de opmaak van het bovenste deelvenster verbeterd. 
 

 
 

Filter 
Met de icoon <Filter> kunt u nu – zoals in alle andere invoervensters – een filter over 
de getoonde elementen plaatsen. 
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Seriewijziging 
Gebruik de nieuwe icoon <Seriewijziging> om een taak van een docent te kopiëren 
naar andere docenten. 

Kolom Docent 
Op het tabblad Docent ziet u nu ook de kolom Docent. Nu kunt u wanneer een taak 
voor meerdere docenten wilt aanmaken meerdere docenten onder elkaar zetten en in 
een keer de taak invoeren. 
 
Verder is op het tabblad ‘Soort taak’ de kolom ‘Waarde=’ toegevoegd. Zo kunt u snel 
zien hoeveel tijd er al voor taken vergeven is. 
 

 
 

2.3 Weekwaarden: afdruk taken/lessen/periodewijzigingen 
In het venster Weekwaarden vindt u in het afdrukvenster onder de button <Details>  
een nieuwe optie ‘Lessen’. Is deze aangevinkt, dan ziet u op de afdruk tevens de taak-
informatie en per periode de lesgegevens met het betreffende lesnummer.  
 
Bij vervolgperiode worden alleen de lessen met de wijzigingen ten opzichte van de 
voorgaande periode getoond. 
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2.4 Realistische waarde / uren 
 Op sommige scholen kunnen de leslengtes op één dag verschillend zijn. Zo kan het 
eerste uur 60 minuten duren en het laatste uur maar 45 minuten. Dit heeft ook uitwer-
king op de waardeberekening voor docenten, omdat de docent zowel kan worden in-
gezet op een 60-minuten uur als op een uur van 45 minuten.  
 
Dit betekent ook dat de waardeberekening pas kan plaatsvinden na de vorming van het 
rooster. Om de daadwerkelijke waarde respectievelijk de duur van de lessen vast te 
stellen, zijn de eenheden realistische waarde en uren toegevoegd. 
 
Hierdoor is het volgende mogelijk: 
 
 Tijdens de vorming van het rooster is op ieder moment de daadwerkelijke inzet van 

de docenten inzichtelijk 
 Na de vorming van het rooster voor iedere docent een overzichtelijke lijst met 

zijn/haar inzet te maken. 
 
Om deze werkwijze mogelijk te maken, moet aan het onderstaande worden voldaan. 
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Invoer van de uurlengtes 
In het tijdraster voert u de lengtes van de lesuren in. 
 

 
 

Omzetting van lessenvenster naar weekweergave 
De nieuwe waarde beschrijft de leswaarde, die afhankelijk is van de positie in het roos-
ter en van het moment in het lesjaar. Om goed te kunnen tellen, moet dit per week 
gebeuren (bijv. door gebruik van periodiciteit). 
 
In het lessenvenster van de docent moet een weekweergave worden ingesteld (icoon 
Instellingen Eén week). Onderin het venster kan vervolgens de gewenste week wor-
den geselecteerd. Is de eerste week van het lesjaar onvolledig, dan zal deze week een 
andere waarde tonen dan de tweede week. 
 
Tijdens de vorming van het rooster aan het begin van het lesjaar is het zinvol om de 
eerste volledige week te selecteren. Bij roosterwijzigingen gedurende het lesjaar, kiest 
u de eerste week van de periode, waarop de wijzigingen betrekking hebben. 
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„Waarde geplaatst en Urengeplaatst“  
Nu kunt u de twee nieuwe kolommen toevoegen aan de tabelweergave. 
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“Urengeplaats” 
De kolom ‘Urengeplaatst’ toont de waarde van de ingeroosterde lessen, waarbij reke-
ning wordt gehouden met lesduur van de lessen. Een les  van 45 minuten wordt als 1 
waarde-eenheid gerekend. Wordt een les op een 45-minuten roosterpositie gepland 
dan wordt 1 waarde-eenheid gerekend, maar wordt deze les op een 60 minuten roos-
terpositie gepland dan telt deze les voor 1,33 waarde-eenheden. Hierbij worden andere 
factoren buiten beschouwing gelaten. 
 
UrenGeplaatst:  1  leseenheid  * 60/45 = 1,33 
 
Op deze wijze telt de les AK van docent HUG op woensdag het 1e uur van klas 2b voor 
1,33 waarde-eenheden om dat deze les ingeroosterd is van 8.00-9.00 uur en dus 60 
minuten duurt, terwijl de les AK op vrijdag het 6e lesuur klas 1b van 13.15-14.00 uur 
duurt  45 min. telt voor 1 waarde-eenheid. 
 

 
 
 
“Waardeplaats” 
 
De ‘WaardeGeplaatst’ geeft, net zoals het ‘UrenGeplaatst’, de waarde van de les weer 
afhankelijk van de roosterpositie en de factoren die op die les van toepassing zijn.  
 
Geldt bijvoorbeeld voor een vak een factor 1,35 dan wordt de realistische waarde voor 
een les van 60 minuten 1 * 1,35 * 60/45 = 1,80 
 
WaardeGeplaatst: 1 leseenheid  * 1.35 * 60/45 = 1.80 
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Is een 4 uurs les ingeroosterd op twee 60 minuten posities en op twee 45 minuten po-
sities dan telt dat lesnummer voor 2 * 1,35 * 60/45 + 2 * 1.35 * 45/45 = 6,30 
 

 
 
Duurt een lesuur korten dan 45 minuten dan wordt dit na rato berekend. 

Informatie weekinzet personeel 
Met de nieuwe waardes kan de informatie over de weekinzet aan het schoolbestuur 
worden geleverd. 
 
Met de nieuwe waardes kan de informatie over de weekinzet aan het schoolbestuur 
worden geleverd. 
 
Als u al een pagina-opmaak heeft aangemaakt voor de jaartaak van de docenten, dient 
u nu bij pagina-opmaak bij alle 4 de elementen een vinkje plaatsen. 
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Hier ziet u nu alleen de leswaarde. 
 
Activeert u nu bij het afdrukprofiel docentjaartaak de kolom waarde geplaatst en klikt 
u dan op het som teken dan wordt een nieuwe berekening doorgevoerd op grond van 
de lestijden van de les. 
 
In het voorbeeld heeft docent BraLa een  leswaarde van 1,40. Na rekening gehouden te 
hebben met de roosterpositie wordt de waarde 0,85.  
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3 Modulairrooster 

3.1 Tijdvakken per koppelregel 
Het lessenvenster is uitgebreid met een nieuw veld ‘Regel-tijdvak’ hiermee kun je aan 
verschillende koppelregels verschillende tijdvakken toe wijzen. Zo kunt u bijvoorbeeld 
eenvoudig met twee koppelregels lessen die om de week moeten plaatvinden, laten 
afwisselen. 
  

 
 
 
Vanzelfsprekend wordt bij gebruik van de overige opties, zoals Dagroosterbeheer of 
Waardeberekening, rekening gehouden met deze invoer. 

Let op! 

Wanneer met de nieuwe icoon <Lesvolgorde in koppeling> in het venster Lesvolgorden 
(Gelijktijdige lessen) twee lessen met verschillende tijdvakken aan elkaar worden ge-
koppeld, dan wordt het betreffende tijdvak automatisch in het veld ‘Regel-tijdvak’ 
overgenomen. 

3.2 Meerdere tijdrasters: plannen van docentbotsingen 
Tot nu toe was het niet mogelijk bij gebruik van meerdere tijdrasters handmatig bot-
singen in docentroosters te vormen. In Untis 2016 is deze functie toegevoegd. 
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4 Inforooster 

4.1 Centrale knop voor export 
Met de nieuwe knop <Inforooster HTML-export> kunt u met één klik alle op actief ge-
zette uitvoer (op het tabblad HTML en Monitor-HTML van het venster Inforooster) ex-
porteren. 
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5 Pauzerooster 

5.1 Lijst weekoverzicht 
In de lijst Pauzerooster  Weekoverzicht werd tot nu toe alleen getoond wie er inge-
pland waren niet wie ze daadwerkelijk gegeven hebben. In de versie 2016 krijg je nu 
een overzicht per week te zien met de daadwerkelijk ingezette docenten.  
Ook kunt u bij deze lijst optie nu kiezen voor een datum selectie of voor een maand of 
heel lesjaar. 
. 

 
 

5.2 Aantal pauzetoezichten bij docenteninvoer 
Bij de basisgegevens van docenten is het nu mogelijk om in de tabelweergave naast 
het totaal aantal minuten pauzetoezicht ook het aantal geplande pauzetoezichten weer 
te geven. 
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6 Curs 

6.1 Clustermodus in roosterweergave 
Met de icoon <Roosteropmaak> kunt u in Untis 2016 op het tabblad Lay-out2 de optie 
‘Clustermodus’ aanvinken. Hierdoor worden alle niet geplaatste uren naast het rooster 
in clusters gegroepeerd. Via versleping kan nu eenvoudig het hele cluster in één keer 
worden geplaatst of gewist. Ook bij het verschuiven wordt het hele cluster in één keer 
verplaatst. 
 

 
  
U kunt echter nog steeds een afzonderlijke les uit het cluster wissen of verplaatsen, 
door tijdens het aanklikken van deze les de <Ctrl>-toets in te drukken. 
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6.2 Lesgroep-leerlingenlijst kort 
Bij de lijst ‘Lesgroep-lln-lijst/kort’ kan met de button <Details> worden ingesteld, dat 
ook de docenten, die zijn gekoppeld aan de lesgroep, moeten worden afgedrukt.  
 

 
 

6.3 Totaaloptimalisatie 
Bij de totaaloptimalisatie is een keuzeveld toegevoegd, waarmee voor gefixeerde clus-
ters, ook de aan de lesgroep gekoppelde leerlingen kunt fixeren.  
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6.4 Lessenvenster: lesgroep als keuzevak wissen 
Tot nu toe was het alleen in het Lesgroep-leerling-overzicht mogelijk om een lesgroep 
te wissen als keuzevak mogelijkheid. Nu is deze icoon ook aan de werkbalk van het 
lessenvenster toegevoegd. 
 

 
 

6.5 Handmatig plannen: leerlingenbotsingen 
Tijdens het verschuiven van een les in de roosterweergave worden in het detailvenster 
in de kolom ‘Lln’ de eventuele leerlingenbotsingen getoond. Wordt bijvoorbeeld in de 
onderstaande afbeelding de les verschoven van wo-1 naar di-2, dan ontstaan hierdoor 
in het rooster 3 leerlingenbotsingen. 
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6.6 Plandialoog: clustermodus 
In de plandialoog kon de clustermodus al worden geactiveerd. Nieuw is hier, dat bij 
selectie van een cluster in de plandialoog de clustermatrix automatisch wordt gesyn-
chroniseerd, wat het zoeken vergemakkelijkt. 
 
 

 
 

Tip! 

In de clustermodus worden aan het cluster gekoppelde lessen onder elkaar weergege-
ven. Als u een les met het blauwe plusteken in de bovenste lesregel verschuift, dan 
wordt het hele cluster verschoven. Verschuift u met de cursor een les vanaf een regel 
onder het plusteken, dan wordt alleen de afzonderlijke les verschoven. 
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7 Jaarplanning 

7.1 Filter op niet geplaatste uren in actuele week 
Bij het gebruik van jaaruren wordt in de plandialoog op het tabblad ‘Niet geplaatst’ in 
de kolom ‘Ngp’ getoond, hoeveel uren er in de week en hoeveel uren er in totaal nog 
moeten worden ingeroosterd. 
 

 
 
 
In het Instellingenvenster van de plandialoog kunt u bovendien aanvinken, dat in de 
lijst met niet geplaatste uren, alleen de lessen moeten worden getoond, waarbij voor 
de actuele week nog uren moeten worden geplaatst.  
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7.2 Docenten wijzigen 
Net zoals bij de beschrijving in hoofdstuk 1.2.2 is het ook bij jaaruren mogelijk om via 
het popup-menu in de roosterweergave bij een les de docent te wijzigen. Mocht het 
rooster daarbij een groter bereik hebben dan een week, dan wordt de docent in iedere 
week van het ingestelde bereik gewijzigd als je voor alle uren van de les aanvinkt. 

7.3 Lokalen ook in volgweken wijzigen 
In voorgaande versies was het mogelijk, de lokalen van jaaruren per week te wijzigen. 
Waren er al vele uren geplaatst en moest het lokaal vanaf een bepaalde datum worden 
gewijzigd, dan moest dit per week doorgevoerd worden.  
 
Om deze reden is in het venster ‘Lokaal wijzigen/ wissen’ de nieuwe optie ‘Ook uren 
van volgende week’ toegevoegd. Hierdoor kan een lokaalwijziging vanaf een bepaalde 
datum voor alle daarop volgende data worden gewijzigd.  

7.4 Venster Jaarplanning 

7.4.1 Kleuraanduiding voor tijdbereik  
In versie 2016 worden tijd bereiken, die door tijdvakken of door invoer van de velden 
‘Van-T/m’ worden begrensd, in het wekenoverzicht met een grijze kleur gekenmerkt. 
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7.4.2 Kopiëren van verdeling van een week naar een ander 
Verder kan met een klik op het weekopschrift de hele kolom worden gemarkeerd. Zo 
kan nu eenvoudig de lessenverdeling van de ene week naar een andere week worden 
gekopieerd (Ctrl-C/ Ctrl-V). 
 

 
 
Een gemarkeerde week kan tevens in één keer worden geblokkeerd met de desbetref-
fende icoon in de werkbalk.  

Tip! 

Als u niet alleen de verdeling, maar ook het rooster wilt kopiëren naar een andere 
week, kies dan op het tabblad Gegevensinvoer voor de keuze <Plakken speciaal>. 
 

7.4.3 Nieuwe kolom categorie en vakkengroep  
In het linkerdeel van het venster Jaarplanning zijn op veler verzoek nu ook de kolom-
men ‘Categorie’ en ‘Vakkengroep’ toegevoegd. 

7.4.4 Tooltips 
Als u in het venster Jaarplanning de muis over een cel beweegt, wordt bij de actuele les 
extra informatie getoond, waaronder hoeveel uren al geplaatst en nog open staan. Bij 
gekleurde uren staat bovendien waarom de cel gekleurd is. 
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8 Dagrooster 

8.1 Bezettingsstatistiek met vervangingsgegevens 
Alle lijsten, die te selecteren zijn onder het mapje Bezettingsstatistiek, zijn voortaan 
niet meer gebaseerd op het reguliere rooster, maar op het actuele dagrooster. De ge-
toonde aantallen komen zo altijd 100% overeen met de werkelijkheid. 
 

 

8.2 Botsingen in vervangingenlijst 
Bij de dagelijkse bewerkingen aan het dagrooster kunnen door verschillende redenen 
botsingen bij docenten- of lokalenrooster ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld een wijziging 
in het reguliere rooster een probleem veroorzaken bij een al verwerkte vervanging en 
soms wordt een botsing ook bewust doorgevoerd. Om zulke fouten te minimaliseren, 
worden in Untis 2016 de docent- en lokaalbotsingen in de vervangingenlijst met een 
kleur gekenmerkt. 
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Bovendien wordt in het kalendervenster ook het aantal botsingen vermeld. 
 

 
 

8.3 Lokaaltoewijzing in vervangingsvoorstel 
Het werken in Untis wordt vaak prettiger ervaren als er niet zoveel vensters tegelijker-
tijd geopend zijn. Om deze reden is nu de mogelijkheid toegevoegd om lokaalwijzi-
gingen direct vanuit het venster Vervangingsvoorstel door te voeren.  
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Als nieuwe optie ziet u nu bij de lokaalplanning ook het vinkje ‘Duurvervanging’, hier-
mee kunt u de lokaaltoewijzing voor een langere periode aanpassen. Bovendien hebt u 
de mogelijkheid met de optie ‘Extra lokaal toevoegen’ om een extra lokaal aan een les 
toe te voegen. 
 

  

8.4 Lokaal wijzigen voor alle koppelregels 
Lokalen kunnen in het vervangingenvenster niet alleen via een vervangingsregel, maar 
ook met de icoon <Lokaal toewijzen/wissen> in het rooster direct gewijzigd worden. 
Nieuw is daarbij de mogelijkheid de lokalen bij koppelregels, voor iedere koppelregel 
te wijzigen. Tot nu toe kon dit alleen voor de eerste koppelregel. 
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8.5 Plandialoog: Leerlingengroep in detailvenster 
Voortaan kunt u in de plandialoog in de Dagroostermodus bij de invoer van een bij-
zondere inzet ook direct de leerlingengroep invoeren (voor export naar WebUnis). 
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8.6 Docent-lokaal principe 
Op steeds meer scholen wordt het docent-lokaal-principe ingezet. In dit systeem wijzi-
gen niet de docenten steeds van lokaal, maar krijgt iedere docent – indien mogelijk – 
een eigen basislokaal.  
 

 
 
Dit principe wordt nu ook door Untis 2016 in het dagrooster ondersteund. Voer hier-
voor als eerste bij iedere docent een vaklokaal in. 
 

 
 
Vervolgens zet u in het dagroosterbeheer bij ´instellingen` onder ‘Overig’ een vinkje 
bij ‘Rekening houden met docent-lokaal-principe’. Als u nu een vervanging verwerkt en 
een docent inzet, dan wordt automatisch zijn lokaal overgenomen.  
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Is dit lokaal niet beschikbaar, dan verschijnt een melding, waarin u kunt beslissen, hoe 
deze botsing moet worden opgelost. 
 

 
 

8.7 Toetscombinatie morgen / gisteren 
Om het werken met het toetsenbord te vereenvoudigen, zijn de volgende toets combi-
natie toegevoegd in de vensters die je op dag kunt zetten: 
 
 Ctrl-M = wisselen naar morgen 
 Ctrl-G = wisselen naar gisteren 

8.8 Zelfstandig werken per uur 
In het vervangingstijdraster van de klas was het mogelijk om per klas aan te geven 
welke uren uitvallen of vervangen moeten worden. Bovendien kon je aangeven dat alle 
lessen die uitvielen zelfstandig werken werden. In de nieuwe versie kun je nu aangeven 
of je uren wilt laten uitvallen, vervangen of wilt vervangen voor zelfstandig werken. 
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8.9 In roosterweergave vervangingen laten uitvallen 
Open vervangingen kunt u in Untis 2016 in de roosterweergave middels Sleep&Plaats 
naar het detailvenster laten uitvallen. 
.

 
 

8.10 Curs / Dagrooster 

8.10.1 Tekst bij tentamen 
Als u een tentamen definieert en voor het dagrooster vrijgeeft, dan wordt de tekst van 
dit tentamen getoond als vervangingstekst, wijzigen kunt u het echter alleen bij de 
tentameninvoer. Het veld Vervangingstekst-2 kan wel gewoon gewijzigd worden. 

Toch tentamen 
Het kan voorkomen, dat een docent, die bij een tentamen is ingevoerd, ziek wordt, 
maar voor het tentamen toch aanwezig is. Voert u in dit geval eenvoudig de betreffen-
de docent bij het tentamen in. 
 
. 
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9 MultiUser 

9.1 Parallel werken rooster / Dagroostermodus 
Op veler verzoek kunt u in Untis 2016 in het basisrooster een lokaalwijziging doorvoe-
ren die zichtbaar wordt in het dagrooster. 
 
Daarbij geldt de volgende regel: 
De al geplande vervangingen worden niet gewijzigd. 
 
In de afbeelding is de volgende situatie zichtbaar. 
 
 Klas 4 heeft normaal les in lokaal 4 
 Op donderdag, 5-5 wordt docent GAU ziek, er ontstaan 2 vervangingsregels. 
 De dagroostermaker wijst voor de tweede vervanging een ander lokaal toe, de eerste 

regel blijft lokaal 4. 
 Nu wijzigt de roostermaker in het reguliere rooster lokaal 4 naar 4a. 
 
Resultaat: 
De planningsinformatie in het veld lokaal is niet gewijzigd, in de kolom ‘(Lokaal)’ ziet u 
echter het nieuw ingevoerde lokaal 4a.  
 

 
 
Natuurlijk kan bij het gelijktijdig werken in het basisrooster en dagrooster tot botsin-
gen leiden. Deze worden in de vervangingenlijst met een kleur gekenmerkt is – het 
voorbeeld volgend – do-2. 
 

 
 
Uren van het Natuurkundelokaal, die zijn geroosterd in het basisrooster, worden in het 
dagrooster als botsing weer gegeven de desbetreffende regel is met een kleur geken-
merkt. Bovendien wordt het vervangingsnummer rood gekleurd. 

9.2 Opslaan via commandregel 
Veel gebruikers van de multi-user versie maken regelmatig een back-up naar een gpn-
bestand. Dit kan nu ook via de commandoregel. 
De syntax wordt aan de hand van het volgende voorbeeld verduidelijkt: 
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Untis.exe DB~1~2015-2016~1 /user=Administrator /pw=abcd 
/backup=C:\temp\backup.gpn 
 
Hiermee wordt in de map C:\temp een bestand backup.gpn opgeslagen. Hiervoor wor-
den de rechten van  gebruiker Administrators (wachtwoord abcs) gebruikt. 

Let op! 

Bij deze manier van opslaan worden naast de roostergegevens alleen de profielen (les-
sen, basisgegevens, roosters) van de aangegeven gebruiker opgeslagen. Individuele 
profielen (=profiel, waarbij het vinkje ‘Openbaar’ niet is geplaatst) kunnen alleen via 
een database dunp worden opgelagen. 

9.3 Externe elementen: weergave van bezette weken 
Vanaf nu ziet u bij de planning van externe elementen in het rooster in het detailven-
ster ook in welke weken de elementen niet beschikbaar zijn. 
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