
Nyt i SkoleIntra 5.70 (Classic) 
Alle sites bliver opdateret 16-05-2019 

Vi har lavet et eftersyn på skoleårsoprulningen og foretaget nogle meget små korrektioner der for-

bedre håndteringen af potentielle fejlsituationer.  

Så den burde nu kunne afvikles i perioden fra mandag den 1. juli kl. 12, når der åbnes for import 

fra de administrative systemer. 

 

Fejlrettelser og mindre forbedringer: 

• Hvis hele SFO’en var målgruppen for et opslag på opslagstavlen, blev målgruppen ikke 

gemt korrekt i databasen, når man oprettede eller rettede opslag.  

Dette gjorde at SFO-opslag ikke blev vist korrekt i Ny SkoleIntra.  

Denne fejl er nu rettet, så opslagene nu vises korrekt både i CSI og NSI. 

 

• Forbedring i forhold til IPAD o.l. 

Vi er i gang med at kontrollere hvordan vores valgbokse fungerer på IPads o.l.  

Vi har forbedret den side, hvor man kan oprette nye hold.  

Nu bliver der på Ipads vises en mere brugervenlig valgboks til at tilføje og slette elever. 

 

• Import af elever 

I de tilfælde hvor man havde slettet en mailadresse eller et telefonnummer på en forælder, 

oplevede nogle skoler at informationerne kom tilbage ved den næste import fra det admi-

nistrative system.  

 

Hvis man har aktiveret webtjenesten ”Eksport af kontaktoplysninger” 

 
vil det administrative system dagligt hente de ændringer som forældre og personale ind-

skriver i SkoleIntra. Når man ændre en oplysning i SkoleIntra vil det administrative system 

først få lov til at overskrive ændringen når at det administrative system én gang har sendt 

de samme oplysninger.  

Nu gælder dette også hvis en oplysning er i SkoleIntra er blevet slettet.  

 

Hvis man ikke har aktiveret webtjenesten ”Eksport af kontaktoplysninger” 

får man mulighed for at vælge om elev og forældreoplysninger skal opdateres. 

 
Hvis man har fravalgt opdatering, skal kun oplysninger om nye personer blive indlæst. 

Ved en fejl blev slettede oplysninger tidligere overskrevet uanset valg af opdatering. 

 

Download af dokumenter o.l. til zip filer 

• Programmet giver en række steder mulighed for at downloade dokumenter som zipfiler. 

Nogle af disse eksporter var beregnet på overførsel mellem SkoleIntra sites og her gemte vi 
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ikke de danske tegn korrekt i filenavnene.  

Nu er både eksport og import af zip-filerne rettet således at dokumenterne bibeholder de-

res navne. 

 

• Når man gemmer dokumentarkiver og samlemapper blev de dokumenter der var smidt i 

papirkurven ved en fejl medtaget. De blev overført med deres oprindelige navn og et for-

anstillet ”_” så filen fx kunne hedde ”_Gammelt referat.docx”. Nu bliver dokumenter er 

smidt i papirkurven ikke overført. Hvis man allerede har foretaget en eksport, kan man 

slette alle de dokumenter der starter med ”_”. 

 

• Hvis man uploader dokumenter med _ som første tegn i beskeder eller arkiver bliver dette 

tegn fjernet nu fjernet. Årsagen er at SkoleIntra bruger _ tegnet til at registrere at noget er 

slettet. Dokumenter med _ i første tegn risikerede ved en flytning eller indeksering af do-

kument arkiver at blive registreret som slettede og flyttet til papirkurven. Denne løsning er 

nu også implementeret i forbindelse med beskeder. 

 

• Lange dokument navne har nogle steder givet problemer fordi der i windows er en øvre 

grænse for den samlede længde på ”stien til filen” og filenavnet. 

Det gav sig udtryk i at man godt kunne uploade et dokument med et langt filenavn i en gi-

ven mappe, men når man kopierede den til en undermappe kunne den blive utilgængelig. 

Vi har nu valgt at omdøbe alle filer, der har mere end 100 tegn så vi korter dem ned til 90 

tegn og sætter et løbenummer fx (11) på hvis der er flere dokumenter med det samme 

navn 

 

• Som beskrevet i Nyt i SkoleIntra 5.59 er det muligt at lave en eksport af en kontaktpersons oplys-

ninger og beskeder. Hvis forælderen ikke havde adgang til kontaktbogen, kunne man skolens lærere 

ved en fejl heller ikke vælge at sende forælderens egne modtagne og afsendte beskeder. Dette er 

nu rettet, så man altid kan vælge beskeder hvis de findes. 

 
 

 

 

http://solvej.skoleintra.dk/solvej/versioner/Nyt%20i%20SkoleIntra%205.59.0.pdf

