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Mulighed for at vælge at ekstra login skal ske med to ægte faktor login 

Nogle skoler har efterspurgt en stærkere beskyttelse af fortrolige oplysninger. Derfor giver vi nu 

skoler, der har SMS modulet, mulighed for at vælge en kode tilsendt til personalets mobil som sik-

kerhed. I januar forventer vi også at kunne åbne for en løsning med nem-id/digital signatur knyttet 

til personalets UNI-login. 

 

Hvis skolen ikke foretager nogen æn-

dringer vil alt fortsætte som hidtil.  

 

Der vil være 5 steder hvor skolen kan 

vælge at implementere denne beskyt-

telse. 

 Klasselog 

 Elevens mappe 

 Ændring af persondata på 

medarbejdere 

 Medarbejderens ændring af 

egne mobilnumre og person-

data 

 Elevplaner  

(Kommer til januar) 

De beskyttelsesmuligheder der kan 

vælges vil være: 

 Intet ekstra login 

 Gentagelse af oprindeligt Lo-

gin 

 Gentagelse af UNI-login 

 En kode der automatisk bliver 

sendt til brugerens mobil. 

(Kun for skoler, der har tilkøbt 

SMS modulet) 

 Nem-id/digital signatur knyt-

tet til UNI-Login  

(kommer til januar). 
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Disse valg kan foretages under menupunktet  

Admin->Tilpasning ved at vælge ”Ekstra login ved brug af klasselog o.l.” 

 

Hvis man vælger at bruge muligheden for at sende en kode via SMS, bliver personalets mobil-

numre herved potentielt nøglen til adgang. Derfor har vi givet skolen mulighed for at vælge ekstra 

beskyttelse af personaledata. 

Hvis skolen har valgt, at man skal bruge en kode sendt til ens mobiltelefon som adgang, vil medar-

bejdere med flere mobiltelefoner kunne vælge mellem disse numre. 

 

De skal herefter inden for 5 minutter indtaste den kode, de har modtaget. 

 

Hvis man vælger at bruge en kode, der automatisk bliver sendt til brugerens mobil flere steder i 

programmet, vil man efter at have indskrevet koden et sted, have adgang til alle de steder, der an-

vender denne beskyttelse inden for de følgende 4 timer eller indtil man logger ud af PersonaleIn-

tra.   
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Bedre håndtering af hemmelige telefonnumre på personale 

I forbindelse med import af personaleoplysninger fra WS17, kommer der oplysninger om, hvorvidt 

personalets telefonnumre er hemmelige. Disse oplysninger bliver nu vist og kan korrigeres i perso-

nalekartoteket. 

 

Hvis et nummer ved importen eller i personalekartoteket sættes som hemmeligt, bliver oplysnin-

ger om offentliggørelse automatisk ændret, således at oplysningen ikke kan publiceres. Hvis det 

senere ikke længere er hemmeligt, skal man manuelt indstille oplysninger om offentliggørelsen. 

 

I januar forventer vi at komme med en tilretning, således at det bliver muligt for skole at tilvælge, 

at kun personale med adgang til at redigere i personalekartoteket, kan se hemmelige telefon-

numre på personale. 

En række mindre forbedringer og fejlrettelser 

 Hvis en bruger af PersonaleIntra gik til Admin > Skemaer > Opret og rediger skemabrikker og 

valgte Klasse kommer der en fejl, hvis der ikke fandtes skemabrikker, som var relateret til en klasse. 

Denne fejl er nu rettet 

 

 Søgefunktionen i toppen af forsiden, 

benytter nu den samme søge-

side/funktion, som findes under *Arkiv > Dokumenter* 

 

 Når man masseoprettede klasselognoter og tilføjede dem i kontaktbøgerne, opstod der en fejl, hvis 

brugeren, som foretog denne operation, havde en apostrof i sit kaldenavn. Fejlen er nu rettet. 

 

 Når man oprettede beskeder på baggrund af en klasselognote, indeholdt beskederne ikke de 

samme linjeskift som noten. Dette var et problem både i beskeder til ElevIntra og i ForældreIntra. 

Dette er nu rettet, så linjeskift i noten bibeholdes i beskederne. Ligeledes var der et problem med, 

at beskeder ikke blev sendt til eleverne som forventet, denne fejl er også rettet. 

 

 Hvis man under modtagne beskeder i beskedsystemet havde flere beskeder, end der kunne vises 

på en side, så var man ikke i stand til at hente beskeder fra Fællesnet og Områdenet. Denne fejl er 

nu rettet, så disse beskeder altid kan hentes. 

 

 

 

 


