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INGEN PANIK - EKSAMEN FORLØBER LET
Med UMS Eksamenshåndtering styres rettigheder til eksamen automatisk, så eleverne kun ser de drev og eller internet, der er relevante for dem i 
eksamenssituationen. Der kan også gives adgang til specielle eksamensdrev. Undervisere kan uploade materiale til brug ved eksamen til eksamensdrev, 
hvilket gør forberedelse og eksamensforløb enkelt og ligetil.

HVEM KAN HÅNDTERE EKSAMEN
Skolens administrative personale og undervisere kan håndtere en vifte af opgaver med eksamen uden at skulle involvere it-afdelingen. Det eneste, der kræves 
er, at der opsættes grupper, der har adgang til at håndtere eksamen.

OPRET, RET ELLER OVERFØR EKSAMENER PÅ WEB
Via det brugervenlige webinterface, kan brugeren håndtere eksamen fra start til slut.  Når du åbner Eksamenshåndtering, får du en enkelt og overskuelig menu 
frem, som lader dig rette en eksisterende eksamen, oprette en ny eksamen, samt fjerne eller overføre en eksamen. Eksamener, som er oprettet i Easy, vises i 
listeform og kan overføres blot ved 2 klik.     

FORDELE VED EKSAMENSHÅNDTERING
Eksamenshåndtering tjener sig hurtigt hjem:

• Adgang til et specielt eksamensdrev med filer til eksamensbrug
• Adgang til hjemmedrev/fællesdrev adgangssystem
• Bloker internet under eksamen, helt eller delvist
• Eleverne bruger samme login som de bruger til dagligt
• Sparer tid og ressourcer på administration
• Eksamen sat i system giver overblik og ro til personalet
• Administrationen lettes betragteligt, når opgaverne ikke skal håndteres manuelt 
• Eksamensregler skal accepteres via pop-up vindue, når eksamen påbegyndes
• Få ryddet op. Eksamener kan nemt fjernes fra systemet igen
• Undgå stress og jag ved eksamenstid, idet forberedelse kan ske i god tid
• Gør det let at være velforberedt

NYE FEATURES
Eksamen kan forlænges, selvom den allerede er 

påbegyndt. Det vil sige, at der kan redigeres i 

igangværende eksamener. 

Derudover kan der nu også tildeles printere til 

eksamen.
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