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Import af skemaer fra flere afdelinger/skoler via Tabulex Skemaservice
Det er nu muligt at importere skemaer fra flere afdelinger (skoler) på en gang, når man benytter Tabulex
Skemaservice. Denne importmulighed vil senere blive udvidet til også at omfatte vikarskemaer.
Hvis skolen af supporten har fået tildelt ekstra institutionsnumre, vil der, når man starter importen fra
Tabulex skemaservice, blive vist en oversigt over de afdelinger, som man kan importere skemaer fra.
Man aktiverer de afdelinger, som bruger Tabulex Skemaservice og deaktiverer de afdelinger, der ikke
benytter servicen (eller slet ikke lægger skema selv)

Når man efterfølgende starter en import, vil alle afdelinger blive kontaktet en efter en.
Hvis der kan skabes forbindelse til alle afdelinger uden fejl overføres skemadata til Skoleintras server og
importen kan derefter startes.
Hvis blot en af afdelingerne fejler, vil dataoverførslen blive afbrudt med en besked om dette. Man kan så
løse problemet eller vælge at deaktivere den afdeling, som fejler og derefter prøve at importere en gang til.
Hvis man deaktiverer en afdeling, vil denne afdelings skemaer blive slettet i de perioder, der importeres til.

ForældreIntra Classic lukker
itslearning arbejder i disse år på at omskrive og modernisere SkoleIntra. I en overgangsperiode har
brugerne adgang til både det gamle SkoleIntra og en ny udgave af PersonaleIntra, ElevIntra og
Forældreintrea. Efterhånden som de nye moduler bliver så udviklede, at de kan stå alene, er det meningen

at de gamle moduler skal lukke.
Det nye ForældreIntra er det første modul, der har nået et stade, hvor det alene kan dække brugernes
behov. Derfor er det planen, at ForældreIntra Classsic skal udfases i starten af skoleåret 2016/2017, så
forældre fremover kun har et sted, de skal forholde sig til (når vi ser bort fra app’en). Det nye ForældreIntra
dækker ikke alle faciliteter fra ForældreIntra Classic. I forbindelse med omskrivningen er der foretaget en
forenkling af systemet. Visse elementer et smeltet sammen, fx i den nye kalender, og andre er fjernet, fx
visning af elevprodukter.

Administration af ForældreIntra
Som følge af at Forældreintra Classic lukker, ogat forældrene fremover skal benytte Nyt Forældreintra, er
der foretaget nogle tilpasninger forskellige steder i styringen af ForældreIntra. Alle ændringer er beskrevet i
et dokument, som man kan få adgang til via et link på siden
Admin > Forældreintra
i PersonaleIntra:

Følgende links er fjernet fra siden “Administration af ForældreIntra”:

●
●
●
●

Scrapbog
Debatforum for klassens forældre
Tilpas forside
Standardopsætning

●
●
●
●

Layout
Top og bundtekst
Menusprog
Forsideelementer til alle

Siderne “Indstillinger”, “ForældreIntras menu” og “Vis/skjul menupunkter” er ændrede for at passe til
mulighederne i Nyt ForældreIntra.
Nyt ForældreIntra understøtter ikke visning af elevprodukter, og derfor er der sket ændringer på sider, hvor
læreren kan offentliggøre elevprodukter som fx. præsentationsmapper, galleri, spørgeskemaundersøgelser,
fællesdokumenter og elevblogs.
Det er ikke længere muligt at oprette gruppedebatter med forældre som deltagere, eftersom denne funktion
pt. ikke er til rådighed i Nyt ForældreIntra.
Læs mere om ændringerne i ovennævnte dokument.

Ny version af editor
SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til onlineredigering af tekster. I SkoleIntra
5.14 opdateres editorsoftwaren til nyeste version, dvs. CKeditor 4.5.9. Editoren bliver løbende forbedret
mht. brugervenlighed og sikkerhed, og disse forbedringer kommer nu også SkoleIntras brugere til gode.
Editorens ændringer er sket under motorhjelmen. På overfladen er alt som det plejer.
Dog er der lavet en lille ændring mht. stavekontrollen. Det er fortsat muligt at få stavekontrollen til løbende at
tjekke teksten, mens man skriver (SCAYT). Muligheden for få kontrolleret den færdige tekst i et særligt
vindue er fjernet. Begrundelsen er, at denne metode til stavekontrol har problemer med de danske
specialtegn. Dropdownmenuen til stavekontrol ser således ud i SkoleIntra 5.14:

Ændret link i straksadviseringer
Forældre kan vælge at få en mail med det samme, når der kommer en ny besked eller kontaktbogsnote til
dem i Forældreintra. Mailen indeholder et dybt link til den relevante side i ForældreIntra. Nu er linket ændret,
så det går til Nyt ForældreIntra.

Administrators loginside
Siden hvor administrator indtaster sikkerhedkoden er ændret, så højre spalte viser to sektioner. I øverste
sektion ses en statisk tekst med henvisning til supportrelaterede emner som driftsmeddelelser, kendte
problemer og faq’er på SkoleIntras supportportal. Det er her man kan sende en anmodning om hjælp fra
supporten.
Nederste sektion vil komme til at rumme diverse servicemeddelelser fra itslearning som fx information om
● opdateringer
● nye muligheder i SkoleIntra
● nye produkter
● begivenheder som fx Skoleintratræf

Mulighed for at sende SMS’er fra Karakternet
Hvis man ønsker at sende SMS’er fra et af Karakternets produkter: Netprotokollen, Kom & gå og
Karakternet  kan det nu ske via SMS modulet i SkoleIntra. Hvis man har aftalt det med Karakternet kan
man aktivere webtjenesten:

Forbruget sammentælles med skolens øvrige SMS og fremgår af betalingsoversigterne i Skoleintra. Alle
SMS registreres internt i sms loggen med det pågældende moduls navn som afsender, fx Fravær, Karakter
og Komgå.

