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Nyt i SkoleIntra 5.35 (Classic) 
Alle skoler bliver opdateret 12-07-2017  

_____________________________________________________ 

Denne version indeholder følgende forbedringer: 

• Dropbox 

Da Dropbox har ændret 

deres 

indlogningsmetode, 

måtte der laves en ny 

implementering af 

løsningen. 

 

 

 

 

Det betyder at: 

o Alle brugeres adgang til Dropbox er blevet nulstillet og man skal derfor under sine private 

indstillinger vælge Adgang til filer i skyen og aktivere den nye løsning. 

Man vil herunder igen blive bedt om at bekræfte SkoleIntras adgang til Dropbox 

o Mappen man bruger til at udveksle data mellem SkoleIntra og Dropbox hedder fremover  

”Delt med SkoleIntra”, mens den gamle mappe der blot hed ”SkoleIntra” nu IKKE længere 

kan bruges til udveksling af data og kan slettes. 

 

Ny mulighed for eksport af data 

I forbindelse med skolens samarbejde med 

fotografer har der været behov for at 

overføre navn, og stilling for lærere samt 

navn, klasser og hold oplysninger for 

lærere kombineret med information om 

FotoID. 

 

 

Under Admin > Import/eksport >Data, kan man nu vælge Eksporter af holdlister med fotoid i excel 

format. Den indeholder FotoID, klasse, navn og alle de hold eleven indgår i. Eksempel: 

1234572163 05A Bella Rasmussen HOLD1 

1234572163 05A Bella Rasmussen HOLD2 
 

Under Brugerdefinerede forespørgsler er der ved eksport fra: 

• Elevtabel tilføjet mulighed for eksport af FotoID og InstNr. 

• Laerertabel tilføjet mulighed for eksport af Foedselsdag, Kaldenavn, FotoID og InstNr. 

 

Skolen skal i samarbejde med fotografen aftale hvilke felter der skal overføres og kan gemme denne 

forespørgsel til senere brug. 
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• Redigering af personer forbedret 

I forbindelse med redigering af personer, er den advarsel, der vejleder en om mangler i de udfyldte 

oplysninger, forbedret så processen ikke afbrydes. 

Det kontrolleres at cpr nummeret enten starter med en dato eller starter med +6 i første ciffer for at 

angive et lovligt fiktivt cpr-nr.  

Hvis en person skal have det samme cprnr i det administrative system og i Skoleintra, skal man IKKE 

markere CPR nummeret som fiktivt i SkoleIntra  

(Hvis man aktiverer fiktiv flaget og indskriver et cpr nummer vil SkoleIntra automatisk ændre de 

sidste 4 cifre og generere et tilfældigt tal. Dette sker for at forhindre at man kommer til at lave det 

samme fiktive cpr nr mange gange på en skole. 

Hvis man vil anvende samme fiktive cpr.nr. i begge systemer, skal man selv have kontrol over hele 

talrækken, og de første 6 cifre skal være baseret på en dato hvor man fx har ændret 120385 til 

720385. 

Denne syntaks er godkendt af både UNI-Login og SkoleIntra som lovlige cprnumre og sikre at man får 

overført korrekte fødselsdatoer da disse dannes ud fra cpr-nummeret. 

 

• Forenklede fælles mål  

Forenklede fælles mål er igen tilgængelige via SkoleIntra. Vi har desuden fjernet de gamle udvidede 

mål fra 2009, som ikke længere blev supporteret at STIL. 

Forbedringer af importer og skift til nyt skoleår 

• Skift til nyt skoleår er blevet optimeret så den tager kortere tid. 

Store skoler kan stadig opleve at processen tager 5-6 minutter, men det er blevet tydeligere at man 

bare skal vente og der kommer en korrekt respons side til slut i forløbet 

 

• Import af elever Edb-brugsen omgår nu problemet med manglende gyldighedsdato, ved at 

godkende import af data, der er oprettet efter 25 juni som værende relateret til det følgende 

skoleår. 

 

• Import af Fotos optimeret 

Vi har forbedret importen af fotos fra central server, som for lærernes vedkommende er blevet 

meget hurtigere. Desuden importeres nu kun de fotos, hvor elevernes og lærernes FotoID i forvejen 

er importeret.  

Hvis man bruger funktionen ”Slet elevfotos, som ikke er knyttet til elever” i import menuen vil 

oprydningen fremover ikke blive ødelagt af fremtidige lærer og elevfoto importer. 


