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En række mindre forbedringer og fejlrettelser
Kontaktbogsadgang sættes kun automatisk ved første import
•

Nye forældre, der har forældremyndighed over en elev, får ved den første import automatisk adgang til kontaktbogen. Hvis skolen efterfølgende har fjernet eller givet personer adgang til kontaktbogen, påvirkes dette ikke længere af de efterfølgende importer.
Skolen kan således igen give personer, der ikke har forældremyndighed, adgang til kontaktbogen.
Forældremyndighed kan kun ses ved redigering af relationer, mens adgang til kontaktbogen også
vises og kan redigeres under i Admin->ForældreIntra->Adgang til ForældreIntra.
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Når en elevs tilknytning til en sekundær klasse bliver slettet, vil de beskeder der har været sendt til
forældrene, fremover fortsat være tilgængelige for disse forældre.
Alle dokumenter, der blev vedhæftet beskeder er i en periode blevet gemt med små bogstaver. Nu
kan man igen gemme filer med den originale formatering. Apostroftegn og andre specialtegn vil
dog blive udeladt eller konverteret.
Personer, der har adgang til en mappe pga af deres medlemskab af en personalegruppe, har nu
også ret til at kopierer mappens indhold.
En række links til SkoleKom har i en periode ikke virket. Vi har fjernet en del af de ting, der er blevet
lukket af STIL og sørget for at de øvrige ting virker frem til årsskiftet, hvor det forventes at SkoleKom bliver helt udfaset.
Antallet af klasselærere, der kan registreres på en klasse er fordoblet
Link til erhvervsvejledningen i ElevIntra er rettet.
I forbindelse med forespørgsler er det nu blevet præciseret at man altid gemmer ændringer, men
at det først er når man vælger at afslutte forespørgslen, at lærere og andre kan se at man har færdiggjort forespørgslen.
I forældrekartoteket kan man nu, når man klikker på forælderens navn, få oplysninger om hvilken
login metode forælderen kan benytte og hvorvidt de har oprettet deres password til UNI-login.
Hvis importerede vikaroplysninger henviser til lektionsnumre, der er højere end det antal skolen
har valgte som det højeste antal af skemalagte lektioner, placeres information fremover på dagens
seneste lektion og behandles som lektioner uden lektionsnummer.
I forbindelse med korrektion af tider for forældresamtaler kan man nu se om der tidligere er blevet
oprettet et opslag eller registreret en aktivitet. Man i så fald vælge om opslaget og eller aktiviteten
skal opdateres ud fra de ændrede informationer.
For at undgå fejl kan man fremover kun redigere tidspunkterne ved hjælp af en tidsvælger.
Hvis skolen bruger postlister til fx ugeplaner vil modtagerne fremover få oplyst, at de kun kan afmelde sig listen ved at henvende sig til skolen.
I forbindelse med multibooking af ressourcer er det nu tydeligere hvilke ressourcer, der i forvejen
er booket, og ikke muligt at foretage dobbeltbookning.
Herudover er der lavet en del tekniske forbedringer, der bl.a. forbedrer svarhastighederne.

