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_____________________________________________________
1. Reduktion af antallet af skemalagte lektion
Hvis man som administrator reducerer antallet af skemalagte lektioner pr. dag, får man vist
samtlige fremtidige reservationer, der vil blive berørt af ændringen.
Det anbefales, at man før man sletter dem udskriver disse reservationer, således at man
kan informere dem, der har foretaget reserverne.

En række mindre forbedringer og fejlrettelser
Integration til Wizkids google løsning
•
•
•

Eksporten af kalenderinformation til Wizkids er blevet optimeret og det sikres nu, at ferier
og vikar aftaler kommer med, selv om man ikke selv har skemalagte timer i perioden.
Hvis skolen har valgt ikke at vise fraværsårsager, bliver disse nu heller ikke videregivet til
den fraværende lærer i forbindelse eksporten. I stedet vises blot ”Fravær”.
Supporten har via servicemenuen fået bedre muligheder for at kontrollere, om der opstår
fejl ved eksport af kalender information til Wizkids. Uni-login brugerid på den berørte person skal oplyses, hvis funktionen skal testes.

Bedre support for Ipads
•

En række af de steder, hvor man kan udvælge deltagere i en aktivitet eller lignende, har der
på Ipads nogle gange været problemer med at se, hvilke personer man havde valgt. Vi har
løst dette de fleste steder, og vil i den næste opdatering også løse det i forbindelse med
oprettelse af hold.
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Eksport af forældreinformation
•
•

Når man eksporterede data på en forældre fejlede funktionen, hvis en af beskederne indeholdt en emoji som fx en smiley. Fejlen er nu rettet, så data eksporteres som forventet.
Forældre uden adgang til kontaktbog
Hvis en forældre ikke havde adgang til kontaktbogen, kunne man ikke åbne eksportsiden.
Denne fejl er nu også rettet, men ved en fejl kan man stadig ikke eksportere personens beskeder. Dette vil blive rettet ved den næste opdatering.

Dokumenthåndtering
• Når man slettede foldere i Classic SkoleIntra, var de stadige tilgængelige i Nyt SkoleIntra.
Fejlen er nu rettet, så foldere, der slettes fremadrettet i Classic SkoleIntra, nu slettes korrekt og ikke længere bliver vist.
Rettelsen virker ikke på foldere, der allerede er slettet. For at løse dette problem skal skolen reindeksere dokumenterne:
1. Gå til Admin > Tilpasning
2. Vælg Dokumentarkiver
3. Select Opdater oplysninger om dokumenter i databaserne i Handling
4. Klik Udfør
• Når man kopierede en besked til en dokumentmappe, blev vedhæftede dokumenter ikke
vist korrekt. Nu flyttes de vedhæftede dokumenter korrekt og er ikke afhængig af, om beskeden bliver slettet.
Besked ved tilmeldinger
•

Hvis man ønskede at oprette en invitation til et forældrearrangement, der kun omfattede
SFO, og senere ønskede at sende en SMS til disse forældre, var det alle forældre i klassen
der fik SMS beskeden. Nu er det kun de forældre, hvis børn går i SFO.

Publicering af skemaer
•

Selv man ikke havde offentliggjort en skemaperiode, var det muligt for eleverne at se skemaet. Nu bliver skemaet først tilgængeligt, når man har valgt at offentliggøre det i ElevIntra.

Adresselister
•

Mulighed for også at vælge adresselister med hemmelige telefonnumre for de personer
har tilladelse til dette. Ved en fejl var disse utilgængelige for alle.

