WISEflow - digital eksamen
Sådan logger du på WISEflow
Du går ind på via.wiseflow.dk og vælger WAYF. Her logger du på med dit VIA-ID (Man får
tilsendt login og kode pr. mail). Du finder en kort vejledning her: Sådan logger du på
WISEflow >>
Hvad er WISEflow
WISEflow er et system til digital håndtering af eksamensprocessen. I efteråret 2014
starter implementeringen af systemet, som tages i fuld drift fra maj/juni 2015. Når
systemet tages i almindelig drift, skal det anvendes til alle relevante eksaminer, hvilket i
praksis betyder de fleste eksaminer i VIA. Der kan være enkelte eksaminer, hvor det ikke
giver mening at anvende systemet – det aftales lokalt mellem den studieadministrative
leder på campus og uddannelseslederne. Eksaminer, hvor selve det afleverede produkt
ikke umiddelbart kan digitaliseres, f.eks. håndskrevne besvarelser eller sofaer, er det
også relevante eksaminer at afholde i WISEflow, da selve den administrative proces i
forhold til oprettelse af eksamen, tilknytning af studerende, afgivelse af bedømmelse
osv. i sig selv er relevant at holde i WISEflow.
For bedømmere betyder implementeringen af systemet at opgavebesvarelserne skal
hentes i WISEflow og bedømmelsen skal afgives i WISEflow. De studerende skal ikke
længere aflevere printede udgaver af besvarelserne og de studieadministrative
medarbejdere printer og kopierer ikke længere besvarelser til undervisere eller censorer.
Her finder du en kort generel introduktion til WISEflow: Introduktion til WISEflow for
bedømmere >>
Krav til dit IT udstyr
WISEflow fungerer i de mest gængse styresystemer og browsere, men vi anbefaler, at du
bruger Chrome eller Firefox som browser.
Support til WISEflow
Hvis du har problemer med at logge på, eller din browser skal opdateres skal du
henvende dig til VIA Support.
Når først du er logget på og oplever problemer eller har spørgsmål kan du søge svar
under supporten i WISEflow: https://wiseflow.dk/support/ . Hvis du ikke her kan finde
svar på dine spørgsmål, kan du henvende dig i studieadministrationen, hvor der sidder
medarbejdere, der kan hjælpe dig.

