
Nyt i SkoleIntra 5.72 (Classic) 
Alle sites bliver opdateret 06-06-2019 

Denne version indeholder en lang række forbedringer og fejlrettelser: 

• Bedre backup funktion i forbindelse med sletning af gamle data 

En række oplysninger omkring personer og klasser bliver automatisk slettet et år efter at de pågældende 

har forladt skolen.  

 

Hvis skolen herudover ønsker at fjerne andre typer af oplysninger, findes der et værktøj under tilpasning 

-> ”Fjern gamle data”. 

 

 

Her kan man fx vælge at slettet alle aktiviteter, der foregik i 

før 1 januar 2018. Der bliver nu kun tage backup af de ta-

beller som man har valgt at rydde op i. Så hvis man kun ryd-

der op i enkelt elementer har man stadig en valid backup af 

tidligere sletninger. 

Når man går ind under punktet 

”Genindlæse kopien her” får man vist en oversigt over alle 

de enkeltstående backupper man har foretaget. 

Man kan her vælge hvad man vil have gendannet eller se information om de enkelte sikkerhedskopier.  

Man bør være meget varsom med at gendanne tabeller, idet man ved gendannelsen mister de ændringer, der er foregået efter backuppen blev 

foretaget.  

Et eksempel vises herunder og man kan se at de ældste sikkerhedskopier vises øverst. 

 

Hvis man vælger ”Detaljer om sikkerhedskopien”,  

kan man se hvor mange elementer tabellen indeholder,  

samt et udsnit af tabellen.    

 

 

• Hvis man i samlemapper uploadede to filer som fx test.docx og test.pdf fik den sidst uploadede file tilføjet (1) 

til filnavnet, således at den kom til at hedde test(1).pdf. Dette er nu rettet så filerne gerne må hedde det 
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samme, så længe de har forskellige typer. 

 

• Når man har lavet en invitation til et forældrearrangement, kan skoler, der har købt SMS modulet sende en 

besked pr. SMS til de forældre, der endnu ikke har tilmeldt sig.

 
I de seneste måneder har der været problemer med, at man kun kunne 

vælge den første forælder til hvert barn. Nu bliver alle forældre, der har 

adgang til systemet vist og hvis nogle af dem må udlades, vises beske-

den:   

”Systemet kan ikke sende SMS til forældre 

- som har fravalgt af få SMS'er fra SkoleIntra 

- som ikke har oplyst mobilnummer 

- som ikke er aktive brugere af ForældreIntra”  

 

• Når man uploader en file til en samlemappe, får den automatisk et tilfældig tekststreng tilføjet til navnet, og 

man kan give den en titel, som den bliver vist under i mappen.  
 

Her har jeg uploaded en file der hedder tomfile.txt 

som jeg har givet titlen test igen. 

Fysisk hedder filen nu tomfile_58206.txt.¨ 
 

Når man tidligere kopierede filen til et dokumentarkiv, 

blev filens mystiske navn bibeholdt, så den blev vist 

med navnet ”tomfile_58206.txt”  

 

Nu har vi valgt at benytte titlen ved kopiering, således 

at filen i dette tilfælde kopieres med navnet ”test 

igen.txt”. Den får således det samme navn i dokumentarkivet, som den blev vist under i samlemappen. 

 

Når man kopierer og ikke ønsker at overskrive filer med samme navn, er det ved konflikter således titlen og 

ikke filnavnet, der skal ændres i samlemappen før man igen prøvet at kopierer den. 

 

• Når man i PersonaleIntra opretter en aktivitet, er det ikke 

muligt at se vedhæftede noter og links i nyt SkoleIntra. 

Derfor er der på de sider, hvor man opretter links og 

indskriver noter lavet en advarsel.  

Man bør i stedet anvende det nye beskrivelsesfelt, som 

findes lige under titlen på aktiviteten. 
I aktivitetsoversigten inde i på Classic vil man nu kunne se to 

identiske ikoner, der hhv. viser indholdet af beskrivelsen og 

den note man evt. har lavet til aktiviteten. 

 

• Herudover er der rettet en række mindre fejl i forbindelse 

med  

o ændring af skematype,  

o kontrol af samtidig skrivning omkring midnat og  

o afsendelse af sms’er til mange personer i forbindelse med beskeder. 


