
Inspera Høstseminar 24. september 2015

Program



Kaffebaren Bikuben Seminarrommet Biblioteket
Start og mål for dagen, samt Produktspor. 40 plasser Hovedspor Erfaringsdeling. 100 plasser Rundebordskonferanser - Administrasjon. 25 plasser Rundebordskonferanser - Tech. 15 plasser
Making Waves, Kristian IV gate 13. Det Norske Teater, Kristian IVs gate 8 Aschehoug, Sehesteds gate 3, Oslo Aschehoug, Sehesteds gate 3, Oslo

08:30 - 09:15 Registrering, kaffe, croissanter

09:30 Velkommen til erfaringsseminar
25 min Vidar Sveen og Jens Andreas Pettersen, Inspera

Hva menes med digital eksamen? Hvilke problemer er det vi prøver å løse? Hvordan
prioriteter vi? Jens og Vidar innleder dagen med å fortelle om bakgrunnen for denne
samlingen.

10:00 Design: Digital vurdering i et langsiktig perspektiv Nye vurderingsformer - Blogg & Video Case Innføring av digital eksamen Under panseret
25 min Jens A. Pettersen, Inspera Annette Drangsholt Nilsen Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Nina Bjerketveit Ødegaard, Assistent Professor, Høgskolen i Oslo og Akershus
Hilde Kogstad, Lars Willner, Inspera Sondre Bjørnebekk, Øyvind Brusevold, Ivan Dervisevic, Inspera

Digital vurdering handler ikke bare om å erstatte penn og papir med en PC. For å få
fullt utbytte av mulighetene digital vurdering gir må vi også utforske nye
vurderingsformer. Annette Drangsholt Nilsen og Nina Bjerketveit Ødegaard fra
Høgskolen i Oslo og Akershus vil dele sine erfaringer fra å bruke blogginnlegg og
video case.

Skal du starte med digital vurdering denne høsten, eller kanskje du bare er nysgjerrig?
Sett deg ned med Norges mest erfarne rådgiver innen digital eksamen. Spør om alt og få
oversikt over hva et innføringsprosjekt vil kreve av din institusjon.
Hilde og Lars har satt hele formiddagen til å dele sine beste tips for innføring av sikre,
digitale prøver.

10:30 Nye Vurderingsformer - Gleden med Hjemmeeksamen Erfaringer fra Sverige
25 min Knut Erik Gaustad, Prosjektleder Digital Eksamen, Campus Kristiania Mats Brenner, Prosjektleder Digital Tentamen på SUNET

Campus Kristiania har digitalisert den tradisjonelle hjemmeeksamen der kandidater
jobber med en oppgave i flere dager, men de har også prøvd ut nye varianter av den
tradisjonelle metoden. Knut Erik Gaustad deler sine erfaringer med hjemmeeksamen,
og hvordan kandidater ved Campus Kristiania gjennomførte eksamen med Safe
Exam Browser, 75 multiple choice spørsmål på 75 minutter – hjemme!

Många svenska lärosäten är i startgroparna med att införa eller närmare undersöka
digital tentamen t.ex. digitala salstentor. SUNETs nationella projekt ska ge ett  startvärde
kopplat till främst tekniska lösningar för de lärosäten som skall införa digital tentamen.
Mats delar med sig av erfarenheter från Svenska lärosäten samlat i projektet.

11:00 A Rocky Road to Digital Assessment Utfordringer ved bruk av 3.partsverktøy under skoleeksamen Elasticsearch + Pusher + React.js = sant
25 min Nora Clarke, Prosjektleder Digital Vurdering, Universitetet i Agder Vidar Sveen, Inspera Hans Fredrik Unelsrød, Jarle Presttun, Ivan Dervisevic, Inspera

Universitetet i Agder er i front i Norge med digital vurdering, men som med mange
andre endringsprosesser har ikke innføringen av digital vurdering gått helt smertefritt.
Nora Clarke leder prosjekt Digital Eksamen på UiA, og har også lederverv i den
nasjonale ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen. Hun deler erfaringer rundt
utfordringer de har møtt på veien.

SEB har forbedret støtte for 3.partsvektøy som f.eks Excel. Vidar presenterer nye
muligheter og beste praksis. Har du andre spørsmål rundt SEB? Da bør du også komme
til denne sesjonen.

De nye verktøyene Monitor, Logg og Dashboard benytter veldig spennende teknologi.
Hans Fredrik og Jarle vil vise hvordan disse komponentene spiller sammen og gir
sluttbruker lynrask tilgang til store mengder sanntidsinformasjon på en måte som ikke var
mulig for bare kort tid tilbake.

11.30- 12.30 Felles lunsj
60 min Bikuben, Det Norske Teater, Kristian IVs gate 8

12:30 Digital eksamen på mange lokasjoner Poeng, terskelverdier og samarbeid i kommisjoner. Åpne standarder, 3.partsverktøy, integrasjoner
25 min Martine Langaard, Administrativ Prosjektleder for DigUiB, Universitetet i Bergen Terje Grundvik, Inspera Hans Fredrik Unelsød, Mohit Gidwani, Inspera

Programmet DigUiB er Universitetet i Bergens satsing på nye digitale løsninger.
Martine Langaard er administrativ prosjektleder, og vil dele sine erfaringer med å ha
digital eksamen på mange lokasjoner samtidig. Hun deler også tips og triks som har
hjulpet UiB på veien, som bruken av tekniske vakter som førstelinjesupport.

Hvilken rolle har automatisk karakterfordeling og terskelverdier i et
kommisjonssamarbeid? I denne sesjonen kan du sette deg ned med Terje og lære mer
om hvordan sensorer nå har mer intuitiv og fleksibel arbeidsflyt i vurderingsverktøyet.

Inspera Assessment kan integreres med stadig flere systemer. Her kan du sette deg ned
med utviklerne og lære mer om alt fra FS API, Feide, Ladok, arkivering, QTI, BAS/Sebra,
plagiatkontroller, eksport og LTI.  Mohit vil også gi en Live demo på en LMS-integrasjon i
Inspera Learn.

13:00 Produktnyheter som kommer i november - Oversikt Erfaringer fra Kjemisk Institutt ved UiO Hands on: Håndtegninger under skoleeksamen Oppgradert FS synk. Hva er nytt?
25 min Vidar Sveen, Inspera Carl Henrik Gørbitz, Professor Biologisk Kjemi, Universitetet i Oslo Jens A. Petttersen, Inspera Hans Fredrik Unelsrød, Inspera

Skal du arrangere eksamener denne høsten? Da anbefaler vi denne gjennomgangen
av ny nøkkelfunksjonalitet med bl.a begrunnelser, klager, annotering, stedsansvarlig,
muntlig oppgavetype, håndtegninger i essayoppgaver, avansert lytteoppgave og
overstyring av automatiske poeng.

Carl Henrik Gørbitz er professor i Biologisk Kjemi ved UiO og blant initiativtakerne til
digital vurdering ved kjemisk institutt på UiO. Han vil dele sine erfaringer og syn på
hva som er viktig å tenke på som fagansvarlig når du skal bruke digital vurdering.

Håndtegninger under skoleeksamen (BYOD + SEB) er etterspurt i så godt som alle
emner. Et helt nytt tegneverktøy blir derfor tilgjengelig til høstens
hovedeksamensperiode.  Stikk innom her og prøv våre prototyper på iPad, touch
skjermer og digitale penner.

Til nå har synkronisering av FS prøver i Inspera Assesment manglet informative
tilbakemeldinger når noen felter har manglet eller har hatt feil i FS. Dette er heldigvis et
tilbakelagt stadium, og den nye synkroniseringen inneholder både informasjon og tips til
løsninger i FS. Stikk innom og lær mer om error events, log og automatiske varslinger

13:30 - 13:45 Strekke bena Strekke bena Strekke bena Strekke bena

13:45 Produktnyheter som kommer i november - Spørsmål og svar Uninett - Orientering Hendelseshåndtering: Prosedyrer og nye muligheter Safe Exam Browser og Inspera Assessment
25 min Vidar Sveen, Inspera Freddy Barstad, Nasjonal Koordinator for Digital Eksamen, Uninett Hilde Kogstad, Inspera Jarle Presttun, Inspera

Stikk innom kaffebaren og spør produktsjef Vidar om hva som helst. Fikk du ikke med deg Uninetts seminar? Som nasjonal koordinator i Uninett jobber
Freddy Barstad med å finne løsninger for sektoren til å kunne gjennomføre digital
eksamen i storskala. Han gir en oppdatering fra det nasjonale prosjektet for digital
eksamen og oppsummering fra seneste workshops.

Stikk innom her for en oppdatering om standardprosedyrer og ny funksjonalitet for
avvikshåndtering. Gjør deg kjent med de ulike backupløsninger ved strømbrudd,
vulkanutbrudd, you name it.

SEB kan nå aktiveres med ett klikk i Inspera Assessment. Sett deg ned med Jarle og
varm opp til Daniel Schneiders foredrag om SEB på Bikuben.  Gjør deg kjent med
Inspera SEB-server og default settings (tillatte hjelpemidler) i de automatisk genererte
seb-config filene.

14:15 Universell utforming - Digital vurdering for alle Safe Exam Browser; News and future roadmap
40 min Torbjørn Helland Solhaug, Analyse, Funka Daniel Schneider, Project Leader and Lead Developer SEB, Educational

Development and Technology at ETH Zurich
Funka er kvalitetspartner til Inspera i utviklingen av neste generasjons forfatterverktøy
og studentgrensesnitt. Ved å tenke på hele spekteret av funksjonsevne gjennom hele
prosessen, kan du lage oppgaver som flest mulig elever kan gjennomføre på mest
mulig like vilkår. Funka er markedsledende på universell utforming, og en av
grunnleggerne til den internasjonale bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen
universell utforming, IAAP.

Som prosjektleder og sjefsutvikler for SEB, kan Daniel SEB ut og inn. Han kommer fra
Sveits for å fortelle om nye features og forbedringer i SEB 2.1, som enklere
administrasjon av konfigurasjon/distribusjon og bedre sikring av komplekse
eksamensmiljøer. Han vil også dele videre planer for fremtiden, svare på spørsmål og
lytte til nye ideer.

15:00 - 15:15 Hente mer kaffe Hente mer kaffe

15:15 Neste generasjons forfatterverktøy og studentopplevelse. Exam Monitor
40 min Benjamin Westerfjell, Lance Olav Eastgate, Inspera Kurt Gammelgaard Nielsen, IT-sjef, Syddansk Universitet

Benjamin og Lance arbeider med design og utvikling av det som blir Inspera
Assessments nye grensesnitt for studenter, forfattere og sensorer. Dette er en unik
mulighet til å titte inn i glasskulen og se ett år frem i tid. Benjamin og Lance vil både
vise prototyper og implementerte løsninger.

Exam Monitor er et juksreduserende IT-system for digital vurdering utviklet av
Syddansk Universitet i Danmark. Det java-baserte systemet tar skjermbilder av
kandidatens skjerm med tilfeldige intervaller og logger prosessene som kjører på
kandidatens PC. Kurt Gammelgaard Nielsen er IT-sjef på Syddank Universitet og vil
dele sine tanker rundt juksredusering og digital vurdering.

16:00 - 18.00 Fingermat (man blir mett av)
Vi avslutter det offisielle programmet med fingermat og hygge. Våre venner i
Cambridge International Examinations har lovet å dele noen historier fra den vide
eksamensverden. Det vil også være muligheter for samtaler om helt andre ting enn
digital eksamen.

18.00 Vi går videre!
Vi har på ingen måte lyst til å gå hjem. Derfor har vi booket et av de hyggeligste
stedene i Oslo slik av vi kan fortsette samtalene, spille shuffleboard eller bare henge i
baren sammen.

Alle nye verktøy i Inspera Assessment kan tilpasses brukerens egne ønsker og
behov. Hvordan fungerer det og hva betyr det for neste generasjons prøveverktøy?
Lær mer om hvordan vi øker den faglige og administrative fleksibiliteten uten å øke
kompleksiteten.
Jens har satt av 60 minutter til presentasjon, diskusjoner og tilbakemeldinger.

Møt Insperas seniorutviklere og ta et 60 minutters dypdykk i Insperas teknologi-stack.

Lær mer om:
- Sanntidsteknologi på server- og klientside
- Skalerbarhet, lagring og redundans/backupløsninger
- Skyløsningen på Amazon som driver Inspera Assessment
- Komponenter og biblioteker: Node, Elasticsearch, React, m.m.
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