
Nyt i SkoleIntra 5.48 (Classic) 
Alle sites bliver opdateret 13-04-2018 

_____________________________________________________ 

Forbedret mulighed for at download materiale fra SkoleIntra. 
Vi arbejder på at gøre det lettere at hente indhold fra SkoleIntra ned i zip filer. 

 

Man har flere steder i programmet kunne downloade indholdet i en given mappe som en zip file. 

Den gamle download, der ligger i toplinjen, medtager ikke indholdet af undermapper.  

Vi har nu lavet et nyt download symbol ud for mappens navn, som medtager alt indholdet i den 

valgte mappen inkl. undermapper.  

 

Det kan tage lidt tid, før den downloade zipfile bliver vist, så derfor kommer der en advarsel, hvis 

der er mere end 200 Mbyte data i mappen.  

Hvis der er mere end 1 Gbyte, bliver man oplyst om, at download kun kan foretages på et under-

mappe niveau. 

I denne version er vi blevet færdig med følgende områder 

Dokumentarkivet i PersonaleIntra 

 

Billedarkivet i PersonaleIntra. 

 

Klassens billedarkiv inde i ElevIntra 

 
Klassens billedarkiv i ElevIntra er opdateret, mens den tilsvarende visning i Personaleintra indtil 

videre kun har den gamle funktion.  

I næste version vil vi lave zip funktionen på samlemapper i PersonaleIntra. 



Forbedret kontrol af indsættelse af iframes i opslagstavlen 
Man skal bruge de værktøjer der findes i editoren til at indsætte embed koder. 

Hvis nogen forsøger at indsætte iframes på en uautoriseret måde, vil de blive afvist. 

Fejlrettelser 

• Ved vikar påsætning kan der nu håndteres konflikt check selv om personens initialer indeholder 

danske bogstaver. 

• Problem med import af skemaer fra Gp_untis med danske tegn er løst 

• Vi kommer med en advarsel, hvis der ved importen er problemer med klassetilknytning 

” Potentielle problemer med klassetilknytning 

Nedenstående elever mangler en klassebetegnelse i de importerede data. Prøv evt.at importere 

igen senere.” 

• En række steder har vi rettet fejl, der opstod når man brugte apostrofer: 

• Videresendelse/svar på beskeder med apostrof i emne feltet 

• Optælling af tilmelding til arrangement, der indhold en apostrof 

• Apostrofer i vikarens svar på vikarbeskeder 

 

 
 


