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_____________________________________________________ 

Ændringer af afsender information for mails. 

Skolerne skal i denne forbindelse IKKE foretage sig noget. 

Vi forventer at den primære effekt blot bliver at flere mails når frem til den ønskede person. 

Hidtil har SkoleIntra sendt mails på vegne af skolens mailadresse eller en brugers SkoleKom adresse.  

De er af de fleste mail systemer blevet viste dem som værende problematiske hvilket ses herunder: 

 

Hvis skolen/personen havde valgt en afsenderadresse der var fra samme mailsystem som modtageren ville mange 

systemer helt afvise mailen. 

 

Den nye version 

Vi har nu ændret det sådan at alle mails bliver registreret som sendt af enten ForaldreIntra@skoleintra.dk eller 

donotreply@skoleintra.dk men på vegne af den tidligere afsender.  

Det er således det af skolen/personen valgte navn der fremgår af mailen og som der kan svares på. 

Det betyder at de modtagende systemer i højere grad acceptere mails og præsentere dem med afsender information 

og den ekstra oplysning om at det er sendt via SkoleIntra.dk. Et eksempel ses herunder:

 

Hvis afsenderen er fra samme mail system som modtageren vil de i de fleste mail systemer blive accepteret men vist 

som værende problematiske. 

Vi anbefaler indtil videre at skolen stadig anvender enten foraldreintra@skoleintra.dk eller en skolekom adresse som 

returmail for notifikationer.  

Hvis man vælger en anden adresse skal man være opmærksom på at der kan komme en del retursvar ind på den 

konto man vælger. 

 

Den personlige ”Lånebase” er igen anvendelig 

Lånebase er beregnet på skolens udlån af ting til personale og findes i LærerIntra under databaser.  

Mange skoler har deaktiveret Lånebase fordi vi forventer at den på et tidspunkt skulle udfases. 

Da en del skoler har efterspurgt at den kunne virke korrekt har vi nu alligevel tilrettet den så man kan oprette og 

reservere det man har behov for. 

 

Eksport af kalder og møder er blevet optimeret 

Vi har optimeret den rutine der eksporterer data til fx kalender systemer så den også kan klare større mængder af 

data. Vi håber derfor at eventuelle problemer med nedenstående eksporter vil være løst. 
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