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Alternativ håndtering af skemaer importeret fra Tabulex skemaservice (Trio Flex) 

Hidtil er information om lektioner, der afviger fra de normale start og slut tider, blevet vist i den lektion, 

hvor lektionen starter. Det gør det nemt at vikarpåsætte lektioner, men sværere at se hvornår de berørte 

lokaler er booket og det kan gøre de normale skemavisninger mindre overskuelige. 

Der vil nu være en ny valgmulighed, hvor disse lektioner bliver fordelt ud på alle de lektioner, der er mellem 

start og sluttidspunktet.  

 

Vi har her importeret nogle lektioner, der ikke rigtigt passer med ringetiderne og viser her, hvordan de 

bliver fordelt ved hhv. den nuværende og den nye import. 

Til venstre ses den nuværende visning, hvor lektion 2 går fra 9:15 til 11:15 og lektion 5 fra 12:00 til 14:00. 

Til højre i den nye visning er der undervisning i alle lektioner og kun for de lektioner, der ikke passer med 

ringetiderne, er start og sluttiden angivet. 

              

 



Søgning i dokumentarkivet fra såvel forsiden som inde i selve arkivet genetableres 

På grund af vores skift til en nyere serverplatform har vi i en periode haft lukket for fritekstsøgning i 

dokumentarkivet.  

 

Nu har vi genetableret servicen i en revideret form 

Både fra PersonaleIntras forside:    

Og fra toppen af Dokumentarkivet:  

Det er fortsat ikke muligt at søge på indholdet af dokumenterne, men vi har lavet en søgning, der gør det 

muligt at søge på dokumenter ud fra: 

• Fritekstsøgning efter ord der indgår i dokumentets navn.  

Hvis man skriver flere ord, skal de alle indgå som en del af titlen. 

• Periode: Tidspunktet for oprettelse/rettelse af dokumentet 

Her angives en periode. Standardværdien er de seneste 3 måneder. 

• Oprettet af: Her kan man vælge alle eller udvalgte lærere. Standardværdien er alle. 

• Størrelsen på filerne: Standardværdien er alle. 

 

Hvis man fx gerne vil finde alle store filer, kan man vælge en minimum størrelse på 4096 Kbyte og ændre 

startåret til 2001, for at sikre at man får alle filer med. 

 

 

 

Uddannelsesparathedsvurderinger 

STIL har ændret den service, der modtager uddannelsesparathedsvurderinger.  

De har lavet en ny, der giver mulighed for at elever i 8. klasse i år og fremover kan vælge HF. 

Vi er i gang med at lave en revideret version af brugergrænsefladen, således at der tages højde for dette i 

både PersonaleIntra og ElevIntra. 

Indtil denne løsning er klar, er der lukket for indsendelse af uddannelsesparathedsvurderinger.  

Vi forventer at kunne genåbne servicen med en ny opdatering den 28 september.  



Mindre forbedringer og rettelser 

Import af FotoID for personale 

En del skoler undlader at opdatere eksisterende medarbejdere ved importen og har derfor hidtil heller ikke 

fået opdateret personales fotoID. 

Fremover vil man, selvom man har valgt "Vis kun nye og fratrådte medarbejdere uden at eksisterende 

medarbejdere berøres", få importeret fotoID på eksisterende medarbejdere, hvis dette findes i det 

administrative system.  

 

Import af foto er dog fortsat en særskilt proces som skal foretages efter personaleimporten. 

Central service der sikrer at alle sites løbende får ryddet op og får sendt notifikationsmail på det korrekte 

tidspunkt 

Den tidligere service forårsagede nogle gange ekstra ventetid ved indlogningen, mangelfuld gennemførelse 

af oprydning og afsendelsen af notifikationsmails kunne blive forsinket. 

Derfor har vi nu lavet et system, der sikrer, at alle oprydninger bliver gennemført samt at adviseringer 

udsendes rettidigt. 

Efter opdateringen til den nye version vil dette system blive aktiveret, og fremover vil det derfor kun være 

sjældent, at en bruger oplever den ekstra ventetid. 

Bedre håndtering af import af børn fra KMD institution 

Når man tidligere importerede børn i en daginstitution, blev nye børn sat ind på en ankomststue (klasse) og 

derefter skulle man selv flytte dem til den korrekte stue. 

Vi har ændret importen, således at vi bibeholder de valgte stuer med mindre barnet i det administrative 

system er sat til at skifte stue på den valgte dag. Det betyder at man ikke længere oplever at børn flyttes 

tilbage til ankomststuen efter at de har været flyttet til de korrekte stuer. 

Skole-hjem-samtaler og lignende bliver markeret som klasseaktiviteter 

Når man oprettede Skole-Hjem-samtaler, blev de hidtil oprettet som skoleaktiviteter, og dette gjorde, at 

forældre fra andre klasser kunne se tidspunkterne i skolens kalender. Fremover bliver de registeret som 

klasseaktiviteter og de vil derfor kun være synlige for klassens forældre.  Medarbejderne kan se dem ved at 

vælge klasseaktiviteter i rullemenuen i toppen  

Forbedret håndtering af lange navne i alle valgbokse 

I alle valgbokse, hvor man kan vælge fx navne eller klasser, er der nu oprettet "mouse over", således at 

brugeren kan se hele værdien.  

Rettelse til brugerdefinerede forespørgsler 

Når man laver en brugerdefineret forespørgsel på elevdata via  

Admin > Import/Eksport > Data > Brugerdefinerede forespørgsler, som indeholder fødselsdatoer, vises 

fødselsdatoerne nu korrekt. 

Bedre printfunktionalitet i alle browsere 

Der har i nogle browsere været problemer med at få udskriftsfunktionen til at virke. 

Vi er i gang med at rette dette alle steder i programmet og har i denne omgang fokuseret på de lister der 

kan dannes i værktøjskassen og i vikarpåsætningsdelen af programmet. 



 

Bedre passwordbeskyttelse af bookninger 

I forbindelse med bookninger er der mulighed for at beskytte reservationen med et kodeord. 

 

Det viste sig, at dette ikke altid fungerede efter hensigten og vi har derfor gennemgået alle de steder, hvor 

man foretog bookninger og sikret, at beskyttelsen fungerer efter hensigten.  

Vi har endvidere sikret, at de bookninger, der er oprettet i forbindelse med en aktivitet, beskyttet med et 

kodeord samt oprettet af samme person, bliver knyttet samme og behandlet som en enhed. 

Administratorer kan altid ændre et glemt kodeord ved at bruge sikkerhedskoden, som også bruges til at 

logge på som administrator.  


