Nyt i SkoleIntra 5.62 (Classic)
Alle sites bliver opdateret 21-01-2019

_____________________________________________________
Mulighed for at sende oplysninger til forældre, der ikke har forældremyndighed.
I forbindelse med besvarelse af forespørgsler fra forældre, om hvilke data der opbevares om dem,
har det hidtil kun været muligt at sende oplysninger til personer, der havde forældremyndighed.
Det bliver nu i forældrekartoteket muligt at sende information til alle personer vedrørende deres
egne beskeder, samt de relevante kontaktbogsnoter for de elever, som de har kontaktbogsadgang
til.

Det vil dog fortsat i elevkartoteket kun være muligt at sende alle elevoplysninger til forældre, der
har forældremyndighed.

En række mindre forbedringer og fejlrettelser
•
•
•

•
•
•

I Infokiosken kan man vælge at vise, hvilke lærere der har ulæste beskeder.
Der har været en fejl, så det ikke altid var de rigtige initialer, der er blevet vist ud for de ulæste
beskeder. Denne fejl er nu rettet.
Avancerede søgninger på elever i elevkartoteket undlod ved en fejl elever, som ikke havde en
relation til en kontaktperson eller en forælder.
Fejlen er nu rettet og der søges nu på alle aktive elever.
Visning af klassens vikartimer.
Når en skole åbnede Admin > Fra kontoret > Vikarskemaer > Klassers vikartimer og valgte
"Alle klasser" i valgboksen og derefter, Se detaljeret oversigt fik de en fejl, hvis listen var meget lang.
Oversigten er nu ændret, så den er blevet sideopdelt med 500 linjer per side.
Linket til dynamiske sider på den gamle Skoleport er blevet slettet som valgmulighed i fotoalbummet.
I historikken på Nyt fra... blev elever, hvor relationen ikke længere var aktiv, vist.
Denne fejl er nu rettet, så kun elever, hvor relationen er aktiv, vises.
Navnene på webservices blev ved ændringer ikke altid opdateret korrekt. F.eks. blev KMD Puls
- import af vikar og skema ikke opdateret til KMD Educa Personale - import af vikar og
skema, som forventet.
Denne fejl er nu rettet, så synkroniseringen nu medtager navnet på web-servicen.
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•
•

I samlemapper har der været et problem med at oprette ZIP-filer, når man anvendte Internet
Explorer 11. Denne fejl er nu rettet.
To ændringer i forbindelse med forespørgsler.
Hvis man besvarede en forespørgsel, der havde en checkboks med kun en valgmulighed, var
det var det ikke muligt at fjerne en markering, når den først var sat.

Nu er det muligt at fjerne markeringen, så længe man ikke har sendt den endelig besvarelse
afsted.
Da vi kontinuert gemmer de ændringer, man foretager, var knappen ”Fortryd” misvisende og
omvendt var det ikke klart, hvornår man afsluttede besvarelsen.
Fortryd er nu omdøbt til Forlad, mens Gem er omdøbt til Afslut
Hvis man vil lukke siden og senere besvarer de resterende spørgsmål, klikker man Forlad.
Hvis man er færdig med at besvare spørgsmålene, klikker man Afslut.
Det betyder, at den blive registeret og vist som færdigbesvaret.

•

Alle sider hvor der skrives passwords, beskeder eller klasselogsnoter eller anden fortrolig information er som bekendt beskyttet med SSL.
Desværre har vi konstateret at de sider, hvor man registrerer personaleoplysninger ikke havde
denne ekstra beskyttelse.
De er nu blevet ændret til at anvende SSL og vi vil i løbet af de kommende uger sørge for, at
der bliver implementeret SSL på forespørgsler og en række andre relevante sider, hvor dette
ikke hidtil har været implementeret.

