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1 Introducere

1.1 Calendar - planificare anuală

Untis Calendar - planificare anuală este un sistem de planificare a orarelor proiectat special pentru a
îndeplini următoarele cerințe:

Planificarea orelor anuale la termene independente
Blocarea profesorilor la anumite momente.

2 Generalități

2.1 Cursuri

2.1.1 Ore anuale

Marele avantaj al lucrului cu modulul 'Calendar' este posibilitatea de a putea lucra cu ore anuale reale.
Aceste ore anuale pot fi planificate, spre deosebire de orele săptămânale, la momente complet
independente.
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2.1.2 Ore anuale sau ore săptămânale

Orele săptămânale trebuie folosite atunci când cursurile respective trebuie planificate în orar în aceeași
poziție în fiecare săptămână, în timp ce orele anuale se folosesc atunci când orele sunt planificate
neregulat.

Notă
Orele săptămânale pot fi transformate ulterior în ore anuale prin introducerea unui '*' în coloana
'Jst' (Jahresstunden = Ore anuale).
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Dacă unele dintre orele săptămânale sunt deja planificate, se afișează următoarea întrebare:

Opțiunea 1, Transformarea orelor planificate în ore anuale.

Dacă pentru un curs de două ore a fost planificată deja o oră, aceasta este transformată în oră anuală. În
exemplul de mai jos sunt în această situație 20 de ore anuale deoarece anul școlar are 21 de săptămâni
din care una este vacanță.
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Opțiunea 2, Extrapolare: transformarea orelor planificate și neplanificate în ore anuale.

Această opțiune duce la 40 de ore anuale din care 20 sunt deja planificate și alte 20 urmează a fi
planificate.
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În ambele cazuri, orele anuale pot fi rearanjate ca ore 'independente'.

2.2 Calendar - Planificare anuală

2.2.1 Introducere

Nucleul modulului 'Calendar - Planificare anuală' este fereastra cu același nume care poate fi deschisă
de la 'Module | Calendar - Planificare anuală'. Cei care au folosit deja Planificare - perioade anuale vor
observa imediat asemănarea dintre cele două ferestre. Marele avantaj al modulului 'Calendar - planificare
anuală' este că se poate renunța complet la definirea și lucrul cu perioade.

Fereastra este, în principiu, împărțită în două. Să ne concentrăm mai întâi pe afișarea din partea stângă
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a ferestrei în care se găsește lista tuturor cursurilor școlii.

Pentru fiecare curs se poate activa sau dezactiva afișarea unor detalii cum ar fi numărul cursului,
materia, clasa, numărul elevilor etc.

Coloanele albe conțin săptămânile de școală. O coloană care este afișată pe fond portocaliu închis
reprezintă o săptămână de vacanță. Un fond ceva mai deschis semnalează că numai anumite zile ale
acelei săptămâni sunt libere.

Orele anuale se pot distribui prin simpla introducere în fiecare săptămână de curs. Dacă se deplasează
mouse-ul deasupra unei celule, se afișează informații suplimentare relative la cursul curent. Pe lângă
informațiile privind numărul de ore planificate și cel de ore neplanificate, în cazul celulelor colorate, se
afișează și motivul respectivei colorări.
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În principiu, fereastra 'Calendar - Planificare anuală' afișează cursuri săptămânale, cursuri anuale și
cursuri periodice (grupe de cursuri).

2.2.2 Distribuția cursurilor pe săptămâni

Orele anuale se pot aloca diferitelor săptămâni prin simpla introducere în coloana respectivă a numărului
de ore care urmează a fi planificat.

Un fond galben indică aici că nu toate orele prevăzute pentru săptămâna respectivă au fost efectiv
planificate .
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2.2.3 Fereastră sinoptică

Partea din dreapta a ferestrei calendar oferă o vedere de ansamblu asupra încărcării claselor, profesorilor
și elevilor, respectiv gradul de folosire a sălilor în fiecare săptămână.

În coloana 'Ideal' se afișează valoarea medie săptămânală (calculată) a orelor de curs. Fondul roșu în
coloanele săptămânale semnalează o depășire a acestei valori medii, iar cel verde că încă nu s-a atins
această valoare.



Generalități 11

2.2.4 Distribuție automată

2.2.4.1 Principiu

Pentru a repartiza cursurile automat în diversele săptămâni, trebuie deschisă fereastra de optimizare

folosind butonul <Optimizare>. .

Este foarte important ca mai întâi să se definească corect parametrii de ponderare. Pentru aceasta,
trebuie acționat butonul <Ponderare>.
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Condiția de bază pentru repartiția automată a orelor anuale este repartizarea cât mai uniformă a fiecărui
curs în săptămânile anului școlar. Nu se ia în considerare în nici un fel încărcarea profesorilor, claselor,
sălilor și a elevilor.

Din acest motiv, este esențial ca definirea ponderilor pentru distribuția uniformă a elevilor la diversele
elemente să fie făcută conform cerințelor specifice școlii.

Posibilitățile de blocare a unor anumite săptămâni, de blocare a cursurilor și de definire a numărului
minim/maxim de ore pe săptămână sunt, în principiu, identice cu cele pentru planificarea perioadelor
anuale. Pentru informații detaliate, vă rugăm să citiți capitolul având acest nume.

Notă
Fereastra cu parametrii de ponderare pentru procesul de optimizare al modulului 'Calendar - Planificare
anuală' poate fi deschisă și din 'Planificare | Ponderare'.

2.2.4.2 Funcții

2.2.4.2.1  Fixarea alocărilor

Cu ajutorul funcției <Fixarea alocărilor> se pot salva permanent alocările orelor introduse manual.
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2.2.4.2.2  Blocaje

Blocajele se pot utiliza pentru a interzice repartiția orelor unor cursuri în anumite săptămâni.
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2.2.4.2.3  Bloc de cursuri

Blocurile de cursuri trebuie planificate în săptămâni succesive (fără pauze între ele).
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2.2.4.2.4  Fixarea săptămânilor

Butonul <Fixarea săptămânilor> permite 'inghețarea' orarelor din anumite săptămâni, ceea ce va interzice
modificarea lor de către programul de optimizarea a orarului.

2.2.4.2.5  Secvențe calendaristice

Secvențele calendaristice oferă o posibilitate de a determina programul de optimizare a calendarului să
planifice anumite cursuri în mod secvențial. Câteodată trebuie, de exemplu, ca un anumit curs teoretic să
fi fost terminat înainte să se planifice cursurile practice.
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2.2.4.2.6  Ore min-max

Câmpul 'min-max' se poate folosi pentru a indica numărul minim și maxim de ore pe săptămână între
care se poate planifica un curs.

2.2.4.2.7  Copierea distribuției unei săptămâni

În fereastra de calendar se pot marca coloane întregi cu o simplă acționare a mouse-ului în antet.
Distribuția unei săptămâni poate fi apoi copiată ușor și rapid în altă săptămână folosind COPY + PASTE
(copiere +lipire).
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O săptămână poate fi blocată prin selecția simbolului de constrângere temporală -3 după marcarea
coloanei respective.

Pont
Dacă se dorește și copierea orarului o data cu cea a distribuției, de pe pagina 'Introducerea datelor'
trebuie selectată comanda de meniu 'Lipire | Lipire extinsă'.

2.2.4.2.8  Restricții și grupe de cursuri

Dacă se folosesc restricții de durată care provin de la grupe de cursuri sau din datele introduse în
câmpurile 'de la' - 'la', ele vor fi puse în evidență cu ajutorul unui fond colorat.
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2.2.5 Planificarea orelor

2.2.5.1 Planificarea manuală

Sistemul de planificare al calendarului Untis oferă multe posibilități suplimentare de planificare manuală a
orelor în cadrul orarului.

2.2.5.1.1  Fereastra calendar -> orar

Orele din fereastra 'Calendar - planificare anuală' pot fi planificate în orar direct, folosind Drag&Drop.
Trebuie observat că prima acționare a mouse-ului în fereastra calendar sincronizează data din fereastra
orarului.
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2.2.5.1.2  Dimensiunile blocurilor

În fereastra 'Calendar - planificare anuală' se poate defini lungimea blocurilor de ore care trebuie
planificate în orar în fiecare săptămână prin dubla acționare a mouse-ului în celula respectivă.
.
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2.2.5.1.3  Ore anuale în orar

Orele anuale pot fi planificate într-un orar (săptămânal) și direct din fereastra de cursuri.
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Săptămâna în care se planifică ora respectivă se alege folosind parametrii orarului pentru intervalul de
timp.

Notă:
Deplanificare: cu <CTRL>+Drag&Drop

Dacă se deplanifică în orar o oră anuală, alocarea acestei ore la săptămâna curentă în fereastra
'Calendar - Planificare anuală' va fi, în mod normal, păstrată. La schimbarea într-o altă săptămână a
orarului, ora deplanificată dispare din zona orelor neplanificate de lângă orar.

Dacă se deplanifică o oră din orar cu <CTRL> + Drag&Drop, se va pierde și alocarea la săptămâna
curentă. Aceasta permite mutarea unei ore dintr-o săptămână în alta direct în orar.

2.2.5.1.4  Orele anuale în sinopticul săptămânal

Orele anuale pot fi planificate și prin tragerea dintr-o fereastră de curs într-un orar sinoptic săptămânal
(Format 11).
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2.2.5.1.5  Orele anuale în dialogul de planificare

În dialogul de planificare există câteva funcții suplimentare pentru prelucrarea orelor anuale. În lista
derulantă 'Saptămâna de curs' se poate alege săptămâna care urmează a fi prelucrată și se afișează
numărul de ore planificate pentru cursul curent din respectiva săptămână.
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Pentru orele anuale, în coloana 'Nvp' (neplanificate) se afișează numărul total de ore și numărul de ore
din săptămâna curentă care mai trebuie planificate.
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La <Parametrii> dialogului de planificare se poate indica, în plus, ca în lista orelor neplanificate să se
afișeze numai acele cursuri care mai au încă ore neplanificate în săptămâna curentă.



Generalități 25

2.2.5.1.6  Modificarea sălilor

În fereastra de alocare a sălilor există anumite particularități atunci când se lucrează cu ore anuale. Se
poate modifica o sală pentru orele săptămânii selectate, sau pentru toate orele de curs viitoare.
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2.2.5.2 Calendar-absențe

La planificarea de lunga durată pentru un an întreg, echipa de realizare a orarului trebuie să țină seama
că, de obicei, unii profesori au în anumite zile alte sarcini și sunt indisponibili. Programul de optimizare a
orarului trebuie să aibă în vedere aceste zile și să nu planifice cursurile acestor profesori în zilele
respective.

Modulul 'Calendar' al Untis preia aceste situații cu ajutorul funcției Calendar-Absențe .

2.2.5.2.1  Utilizare

Fereastra 'Calendar-Absențe' se deschide cu butonul cu acelasi nume din fereastra 'Calendar-
Planificare anuală'.
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În această fereastră se pot introduce datele de început și sfârsit ale absențelor profesorilor (și claselor).

Absențele sunt afișate și în fereastra orarului în funcție de modul de definire a parametrilor.
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Indicație
Absențele de tip calendar pot fi introduse și din fereastra 'Date de bază | Profesori' (sau clase) cu ajutorul
calendarului anului de învățământ.
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2.2.5.2.2  Mesaje de avertizare

În cazul în care se introduce o absență pentru un profesor care are deja ore planificate în ziua respectivă,
se afișează imediat un mesaj de avertizare. Există posibilitatea de a accepta situația sau de a
deplanifica orele devenite inactuale.
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2.2.5.3 Planificarea automată (Optimizare)

Imediat ce se pornește programul de optimizare ('Planificare | Optimizare'), se vor planifica automat toate
orele de curs (nefixate) indiferent dacă este vorba de ore anuale sau săptămânale.

Pentru orele anuale, Untis folosește logica următoare:

Orele deja distribuite, care nu sunt fixate în fereastra 'Calendar', sunt redistribuite.
Condițiile de distribuție, introduse în fereastra 'Calendar', sunt preluate de programul de optimizare a
orarului chiar și atunci când nu există ore introduse în fereastra 'Calendar'. (Exemplu: blocuri de ore.)
Absențele claselor și ale profesorilor declarate în calendar sunt luate în considerare în totalitate.

În figura de mai jos se prezintă o recapitulație a tuturor simbolurilor care ar putea apărea în fereastra
'Calendar -Planificare anuală'.

2.2.5.4 Diagnostic

Pentru prelucrarea orelor anuale există criterii de diagnoză specifice. În imaginea de mai jos se poate
observa, de exemplu, că profesorul Hugo este absent toată ziua de 5.10, dar are planificate 4 ore în acea
zi.
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