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Nem-id knyttet til ens UNI-login kan anvendes i forbindelse med 2 faktor login.
2 faktor login kan vælges af administratorer under tilpasning ”Ekstra login ved personalets brug af
klasselog o.l”
Hvis ens medarbejdere alle har et UNI-login, der er knyttet til deres CPR, kan man vælge at anvende Nem-id som to faktor login i forbindelse med: personalekartoteket, elevplaner, klasselog og
elevens mappe.
Hvis man generelt ønsker at bruge SMS som 2 faktor login, kan det fx være smart at bruge Nem-id
i forbindelse med personalets ændring af egne data i personalekartoteket.

Hvis man ønsker et højt sikkerhedsniveau, kan muligheden vælges alle steder, og når man et sted
er logget på med Nem-id, kan man komme ind alle de steder, der kræver Nem-id inden for 4 timer,
eller indtil man logger af. Løsningen er dog pt ikke understøttet i Nyt SkoleIntra.

Mulighed for 2 faktor login i forbindelse Elevplaner i PersonaleIntra.
I forbindelse med Elevplaner er der nu mulighed for at man kan vælge at beskytte dem med et
ekstra login.
Her vil man kunne vælge de samme logintyper som under Klasselog, Elevens mappe og Personalekartoteket. Hvis man anvender enten Nem-id eller SMS i forbindelse med både klasselog og elevplaner, kan man uden ekstra login slå op i klasseloggen, mens man redigerer elevplanen.

Forbedring af sikkerheden gennem anvendelse SSL / https:
I forbindelse med anvendelsen af Forespørgsler har vi nu sørget for at de pågældende sider automatisk blive tvunget til at anvende SSL. Da siderne vises i en ramme kan man ikke se det i browseren, men vi har placeret en hængelås
øverst til højre på siderne.
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En række mindre forbedringer og fejlrettelser
•

•
•

En medarbejder, som var medlem af skolebestyrelsen, var ikke i stand til at åbne dokumenter
fra skolebestyrelsens arkiv, hvis personen ikke havde et CPR-nummer tilknyttet.
Denne fejl er nu rettet, så skolebestyrelsesmedlemmet nu altid vil være i stand til at få adgang til
dokumenterne.
I forbindelse med reservationer var der i den besked, der blev sendt til den reservationsansvarlige ikke altid anvendt de korrekte start og sluttider for det specifikke lokale. Denne fejl er nu rettet
Når man redigerer oplysninger om personale, bliver man nu taget tilbage til udgangspunktet,
hvis man gemmer, fortryder eller bruger Tilbage-knappen. Tidligere endte man altid i personalekartoteket selv om man fx havde startet processen i billedoversigten.

