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LærerIntra
Flere aktivitetstyper i kalenderen
Skolen kan nu tilføje egne aktivitetstyper som supplement til de 4 standard-aktivitetstyper:
Skoleaktiviteter, SFO-aktiviteter, personlige aktiviteter og klasseaktiviteter. Ekstra aktivitetstyper
oprettes under Admin > Tilpasning > Aktivitetskalender > Aktivitetstyper. Møder og aktiviteter, som
tilhører brugerdefinerede aktivitetstyper, oprettes og ses i LærerIntra under Koordination > Kalender.
Eksport af aktivitetskalender
Man kan nu kan eksportere kalenderdata på to måder: Alle personlige aktiviteter og møder man
deltager i - eller alle skole- og SFO-aktiviteter. Denne ændring gælder alle tre eksportformater, der
tilbydes ved eksport af kalender.
Adgang til aktivitetskalender i Ical-format
Man kan nu få adgang til en url, der henviser til et udtræk af aktivitetskalenderen i ICal-format med
alle skoleaktiviteter og SFO-aktiviteter. En sådan url kan fx. indsættes i MS Outlook og i Google
Kalender (eller andre tilsvarende kalendersystemer) som en 'Internetkalender'. Det betyder, at MS
Outlook eller Google Kalender selv vil hente kalenderdata fra intranettet og automatisk vise evt.
ændringer. Ændringer i kalenderen i MS Outlook eller i Google Kalender går dog ikke den anden vej
tilbage til intranettet.
Listen over RSS-feeds synkroniseres nu fra central server
Under Admin > Indstillinger > Nyhedstjenester kan man pt. aktivere diverse rss-feeds, som kan vises
forskellige steder i SkoleIntra. Nogle af disse rss-feeds er systemvedligeholdte, mens andre er
brugerdefinerede. Hidtil har de systemvedligeholdte feeds kun kunne blive opdateret i forbindelse
med en opdatering af programmet. Nu kan UNI-C i stedet oprette og redigere systemvedligholdte rssfeeds på en central server. En gang i døgnet vil tabellen over rss-feeds blive synkroniseret med data
fra den centrale server. Man kan også under Admin > Indstillinger > Nyhedstjenester selv vælge at
lave en synkronisering. Administrator skal stadig selv kigge på listen og vurdere hvilke rss-feeds, der
skal gøres tilgængelige på skolens intranet.
Listen over webtjenester synkroniseres nu fra central server
Under Admin > Indstillinger > Webtjenester kan man pt. aktivere en eller flere webtjenester, som
skolen bruger fx. registrering af elevfravær fra KMD eller TEA, UNI-Server, mm. Hidtil har denne liste
kun kunne udbygges via en af de halvårlige opdateringer - men fremover hentes listens data fra en
central server. På den centrale server vedligeholder UNI-C en liste over webtjenester - og listen
synkroniseres automatisk med de lokale data en gang i døgnet. Man kan også under Admin >
Indstillinger > Webtjenester selv vælge at gennemføre en synkronisering.
Det er skolen selv, der skal aktivere de tjenester, der er relevant for skolen.
Alle webtjenester har nu også fået tilføjet en tekst, der beskriver, hvordan webtjenesten bliver synlig
forskellige steder i SkoleIntra.
Påmindelser

Påmindelsesdialogen er udvidet til også at kunne påminde om huskesedler, ulæste kontaktbogsnoter
og vagter ifølge vagtbogens vagtskema. Nu kan brugere selv vælge, hvad der skal vises i
påmindelses-dialogen, og hvornår påmindelsesdialogen skal vises. Det sker under Admin > Mine
indstillinger > Påmindelser
Tilmelding af arrangementer for forældre
Nu kan man få en oversigt over svarfordelingen på forældrenes tilmelding til arrangementer ved at gå
ind under Admin > ForældreIntra > Tilmelding til arrangementer og klikke på linket Optæl svar på
siden, som viser tilmeldinger.
Afdelingsopslagstavler
Der findes en side, som kan tilknyttes et faneblad, og som viser opslag til en afdeling. Denne side er
forbedret på to måder:
a) Nu kan man tilføje, redigere og slette opslag direkte fra denne side.
b) Nu kan man fravælge kolonnerne Ejer og Afdeling
Se vejledning til brug af afdelingsopslagstavler i den elektroniske hjælp til opslagstavlen.
Vikarmodulet forbedret - under motorhjelmen
Vi har ændret datastrukturen i vikardelen. Den tidligere datastruktur var ikke helt hensigtsmæssig.
Ændringen betyder at alle vikardata konverteres til en ny tabel i forbindelse med opdateringen til
version 4.9.5. Denne ændring vil ikke være ret synlig i brugerfladen.
På et enkelt punkt er der dog sket en forbedring. Ved import af data vil oplysninger om klassen også
blive overført sammen med vikardata. Og når man opretter fraværende lærere manuelt vil der være et
nyt felt 'Klasse' der udfyldes på baggrund af skematekstens oplysninger om 'Klasse'. Oplysningerne i
feltet Klasse anvendes dels til at lave mere sikre udtræk, der viser skemaændringer for en klasse - og
det anvendes også til en ny statistikmulighed, hvor man kan trække ud, hvor mange vikartimer en
klasse har haft i et skoleår. Læs mere om feltet Klasse i den elektroniske hjælp til vikarskemaer.
Vikarstatistik
Vi har - som en konsekvens af den nye datastruktur i vikarmodulet - lavet en vikarstatistik. Det er her
muligt at udpege en startdato og slutdato og få vist en optælling af de vikartimer lærere og vikarer har
læst i den valgte periode. De læste vikartimer er optalt fordelt på de typebetegnelser man kan hæfte
på en lektion, når man opretter et vikarskema - og der er beregnet en sum.
Man kan i vikarstatistikken vælge at se alle vikarer - eller udvælge en enkelt vikar. Det er også muligt
at få vist en specifikation af de vikartimer en lærer/vikar har læst i den valgte periode.
Multiple Choice
Tidligere har man kun kunnet skifte mellem spørgsmålene i en Multiple-choice test ved at blade med
knapperne 'Næste' og 'Forrige'. Nu kan man også vælge at klikke på en knap med spørgsmålets
nummer - og man kan således hoppe frit mellem alle opgaverne i en test. Når man har svaret på et
spørgsmål, gemmes svaret, så hvis man vælger at vende tilbage til spørgsmålet, er det tidligere
afgivne svar markeret. Dette har ikke tidligere været tilfældet.
Eksport og import af en elevs data
Det er nu muligt at eksportere elevrelaterede data til en zip-fil. Eksporten omfatter elevplaner,
klasselognoter, private samlemapper, portfolioer, logbøger, linksamlinger, blogs, elevfoto samt
forskellige elevvalgte indstillinger. Eksporten foretages under Admin > Import/eksport > Eksport af
data > Eksporter en elevs data til zip-fil. Med zip-filen bliver det muligt at lade eleven beholde sine
data på trods af skoleskift, idet zip-filen kan importeres på den modtagende skole. Importen foregår
under Admin > Import/eksport > Import af elevoplysninger > Importer en elevs data fra zip-fil. Før man
videregiver en elevs data til den modtagende skole, skal man sikre sig forældrenes accept af, at
oplysningerne videregives til tredjepart.
Visning af kalenderdata fra Fællesnet og Områdenet
Man kan nu se aktiviteter fra evt. Fællesnet og/eller Områdenet i LærerIntras kalender. Nederst i
visningen af kalenderen for en dag, en uge eller en måned vises et udtræk af kalenderdata

Fællesnettet og/eller Områdenettet. Dataudtrækket indeholder kun data fra aktivitetstypen
'Skoleaktivitet'.
Oprette kopi af aktivitet på Fællesnettet og/eller Områdenettet
Når man på en skole opretter en aktivitet, kan man nu sætte et flueben, der bevirker, at aktiviteten
efter oprettelse kopieres til Fællesnettet og/eller Områdenettet. På den måde kan den enkelte skole
selv oprette aktiviteter på de fælles net og på den måde informere om aktiviteter på skolen, der har
interesse for Fællesnettets og/eller Områdenettets brugere.
Hvis man efterfølgende redigerer aktiviteten på skolen bliver teksten også ændret på Fællesnet/
Områdenet. Hvis man senere sletter aktiviteten på skolen, slettes den også på Fællesnet/Områdenet
Historik i LærerIntras logbøger
Der er tilføjet historik i LærerIntras logbøger, så man kan se, hvem der har læst hvilke noter, og så
man får et rødt flag på Min forside, hvis der er ulæste noter i en logbog, som man abonnerer på.
Signatur i beskeder
Nu kan medarbejderne oprette en fast signatur/underskrift, som automatisk indsættes i deres
beskeder, som sendes i SkoleIntras beskedsystem. Man opretter en signatur under Admin > Mine
indstillinger > Signatur
Vigtige dokumenter
Elementet Vigtige dokumenter på forsiden af LærerIntra er forbedret på to måder:
a) Nu vises kun de 10 nyeste. Hvis man ønsker flere eller færre dokumenter i listen, kan antallet
ændres under Admin > Indstillinger > Forside > Andre forsideindstillinger.
b) Der vises nu også links til dokumenter i undermapper, så man får mulighed for at organisere
indholdet i mappen Vigtige efter emne.
Skyd genvej til informationer og nyheder om folkeskolen
På din forside er der nu kommet en ny fane i toppen af skærmen. Fanen hedder 'UVM', og hvis du
klikker på den, kommer du til siderne om folkeskolen på Undervisningsministeriets side, uvm.dk. Her
finder du de seneste nyheder og informationer om blandt andet love, bekendtgørelser, prøver,
evaluering, elevplaner og specialundervisning. Når du klikker på UVM-fanen og navigerer på de
forskellige sider på uvm.dk, har du samtidig nem adgang til resten af lærerintra. Siderne åbner nemlig
inden for den samme ramme, du kender fra LærerIntra.
Faneblade i eget vindue
Det er nu muligt at markere, at faneblade skal åbne i eget vindue. Fanebladet UVM er et eksempel på
et faneblad, som åbner i sit eget vindue eller på sin egen fane i browseren. Man markerer, om et
fanebladet skal åbne i et nyt vindue under Admin > Indstillinger > Faneblade.
Import af kalenderdata fra regneark
Man kan nu importere kalenderdata fra et regneark i formatet Excel 97-2003 til aktivitetskalenderen i
SkoleIntra. Regnearket skal overholde et format med 13 kolonner som specificeret i vejledningen.
Det er muligt at importere aktiviteter af typen: Skole, SFO og Klasse. Man kan derimod ikke importere
personlige aktiviteter.
I regnearket kan man angive hvilke klasse(r) og lærere (eller evt. team angivet ved teamets ID), der
deltager i aktiviteten, og man kan fastlægge, hvor aktiviteten skal offentliggøres: på Skoleporten, på
ForældreIntra og på ElevIntra.
Udvidet skemaoversigt
I skemaoversigten under Koordination > Skemaer > Skemaoversigt er der tilføjet en valgboks, hvor
brugeren kan vælge mellem at få vist dagens lærer-, klasse- eller lokaleskemaer i tabelform.
Navigation i nyhedsarkivet via seneste overskrifter
Tidligere kunne man kun navigere mellem nyhederne i nyhedsarkivet (Databaser > Nyhedsarkiv) ved
at blade med pile til højre og venstre. Nu kan man se overskrifterne på de seneste 25 nyheder og

vælge en af disse - eller linket til ´Ældre nyheder´, der viser en oversigt over samtlige nyheder i
arkivet.
Skjul portrætfotos af elever
I elevkartoteket er der på den enkelte elevs stamkort i elevkartoteket mulighed for at fravælge, at
elevens portrætbillede kan ses af elever og forældre. Hvis skolen har en generel politik om, at
portrætbilleder af elever kun skal kunne ses i LærerIntra, kan administrator under Admin >
Indstillinger > Beskyttelse af personoplysninger med en enkelt markering fravælge visning af
portrætfotos i klasselister i ElevIntra og ForældreIntra.
Elev- og uddannelsesplaner fra MinUddannelse
UV-Data giver mulighed for, at elev- og uddannnelsesplaner fra MinUddannelse kan blive vist i
SkoleIntra via en webservice. Hvis man abonnerer på denne service hos UV-Data, skal man gå ind
under Admin > Indstillinger > Webtjenester og aktivere tjenesten MinUddannelse. Herefter har
medarbejderne adgang til at se elev- og uddannelsesplaner fra MinUddannelse via links på siden
Værktøj > Evaluering. Eleverne vil kunne se elev- og uddannelsesplaner fra MinUddannelse i
ElevIntra under Eleven > Elevplaner, og forældre kan se de samme planer i ForældreIntra under
Dialog > Elevplaner.
Faneblade med links til Google Apps og Microsoft Live@EDU
Hvis skolen har licens til en af ovennævnte cloud tjenester, og man aktiverer webtjenesten i
SkoleIntra under Admin > Indstillinger > Webtjenester, kommer der automatisk et faneblade i
LærerIntra og ElevIntra, der giver nem adgang til tjenesten. Logger man ind i LærerIntra eller
ElevIntra med UNI-Login, kan man skifte til Google Apps eller Live@EDU uden at skulle logge ind
igen, idet UNI-Login giver "single sign on". Dette er første trin i en integration med disse cloud
tjenester. Vi forventer en yderligere integration i kommende versioner.
Listen over sites, der kan embeddes fra, er forbedret
Når man vil indlejre (embedde) et objekt i SkoleIntra, kan man i dialogboksen se en liste over tilladte
sites. Denne liste er forbedret, idet man i et tooltip nu kan læse en kort beskrivelse af de enkelte
tilladte sites. Man kan også klikke på sitets navn i listen og blive ført direkte over til sitet.
Listen over tilladte sites styres centralt af UNI-C og Skolesoft.dk.
Sortering af dokumenter i dokumentarkiv
I tidligere versioner blev dokumenter i LærerIntras dokumentarkiv automatisk vist i alfabetisk
rækkefølge efter filnavnet. Fra version 4.9.5 kan man ændre standard sorteringsrækkefølgen for hver
mappe.

ElevIntra
Fleksibel forside
Nu er Klassens forside i ElevIntra også konfigurerbar på samme måde som de øvrige forsider i
SkoleIntra. Under menupunktet Admin > Tilpasning > Klassens forside kan medarbejderne for hver
klasse organisere forsidens elementer efter lyst og behov.
Skiftende billeder
Nu kan man også placere et slideshow med skiftende billeder på ElevIntras forside. Billeder kan
uploades under Admin > Tilpasning > Klassens forside eller kopieres over fra skolens fotoalbum.
Forside-elementer til alle klasser
Administrator kan nu skubbe et eller flere elementer ud til alle klasser, så man sikrer sig, at alle elever
ser de ønskede oplysninger på klassens forside i ElevIntra. Elementer skubbes ud via
menupunktet Admin > Indstillinger > Forside-elementer til alle klasser

Forsideelementet Nyheder fælles for skolerne
Hvis skolen er med på et Fællesnet eller et Områdenet kan man på klassens forside i ElevIntra tilføje
et forsideelement, der hedder Nyheder fælles for skolerne. Dette forsidelement viser nyheder, der er
skrevet på Fællesnettet eller Områdenettet - beregnet til alle eleverne.
Det kan ikke anbefales, at man tager denne funktion i brug, før man har sikret sig at Fællesnet og/
eller Områdnettet er opdateret til version 4.9.5 - først da kan der leveres indhold til dette
rss-feed.
Multiple Choice
Tidligere har man kun kunnet skifte mellem spørgsmålene i en Multiple-choice test ved at blade med
knapperne 'Næste' og 'Forrige'. Nu kan man også vælge at klikke på en knap med spørgsmålets
nummer - og man kan således hoppe frit mellem alle opgaverne i en test. Når man har svaret på et
spørgsmål, gemmes svaret. Hvis man vælger at vende tilbage til spørgsmålet, er det tidligere afgivne
svar markeret. Dette har ikke tidligere været tilfældet.
Gruppering af filer på faneblade
Man kan nu gruppere dokumenterne på faneblade i ElevIntras samlemapper ved at tilføje en
kategoribetegnelse. Grupperne giver mulighed for en bedre organisering af dokumenter i
samlemapper, idet der nu er tre niveauer til rådighed, nemlig samlemapper, faneblade og
undergrupper under faneblade. Undergrupper kan foldes ud eller klappes sammen efter behov.

Skoleporten
Kontaktforældre
Vi har tilføjet en ny dynamisk side i Skoleporten, der kan vise navn og klasse på kontaktforældre.
Forsideelementet Nyheder fælles for skolerne
Hvis skolen er med på et Fællesnet eller et Områdenet kan man tilføje et forsideelement til
Skoleportens forside, der hedder Nyheder fælles for skolerne. Dette forsidelement viser nyheder, der
er skrevet på Fællesnettet eller Områdenettet - beregnet til til visning på alle skolers skoleporte.
Det kan ikke anbefales, at man tager dette forsideelement i brug, før man har sikret sig at Fællesnet
og/eller Områdnettet er opdateret til version 4.9.5 - først da kan der leveres indhold til dette
rss-feed.
Nye dynamiske sider
Der er tilføjet to nye dynamiske sider:
a) Aktiviteter efter aktivitetskategori - viser aktiviteter, som tilhører en given aktivitetstype, fx
aftenskole-aktiviteter
b) Dokumentliste - viser en liste over dokumenter i en given mappe i Skoleportens dokumentarkiv

ForældreIntra
Dynamisk menu
ForældreIntras menu er nu gjort dynamisk, så skolen selv kan tilføje, omdøbe og deaktivere
menupunkter. Der er også mulighed for at ændre menupunkternes rækkefølge. Administrator lægger
de grundlæggende rammer for ForældreIntras menu for alle klasser under Admin > ForældreIntra >
ForældreIntras menu. Inden for disse rammer kan klasseteamet til- og fravælge menupunkter i de
enkelte klassers ForældreIntra. Det gøres under Admin > ForældreIntra > Vis/skjul menupunkter.
Oversættelse af menupunkter

Forældrene kan få vist en oversættelse til engelsk eller tysk i et tooltip, når de lader musepilen hvile et
øjeblik over et punkt i ForældreIntras menu. Skolen kan nu selv tilpasse oversættelsen af
menupunkterne, ligesom der er mulighed for at tilføje nye menusprog. Det gøres i LærerIntra under
Admin > ForældreIntra > Menusprog.
Nye muligheder på forsiden
Man kan nu få vist aktuelle aktiviteter i klassen som et valgfrit element på ForældreIntras forside. Der
vises max 5 aktiviteter på forsiden.
Forside-elementer til alle forældre
Administrator har fået mulighed for at skubbe et element ud til alle brugere af ForældreIntra, så man
sikrer sig, at alle forældre ser de ønskede oplysninger på forside af ForældreIntra. Hvis elementet
ikke findes i forvejen, tilføjes det øverst eller nederst i forsidens venstre eller højre spalte. Elementer
skubbes ud via menupunktet Admin > ForældreIntra > Forside-elementer til alle.
Forsideelementet Nyheder fælles for skolerne
Hvis skolen er med på et Fællesnet eller et Områdenet kan man tilføje et forsideelement til
Forældreintras forside, der hedder Nyheder fælles for skolerne. Dette forsidelement viser nyheder,
der er skrevet på Fællesnettet eller Områdenettet, beregnet til til visning for alle skolers forældre.
Det kan ikke anbefales, at man tager dette forsideelement i brug, før man har sikret sig at Fællesnet
og/eller Områdnettet er opdateret til version 4.9.5 - først da kan der leveres indhold til dette
rss-feed.
Nyhedstjeneste til forældrene
Under Admin > ForældreIntra > Indstillinger... i LærerIntra kan man nu også vælge, at ForældreIntra
skal give adgang til en eller flere nyhedstjenester (RSS-feeds). Navnet på den valgte nyhedstjenesten
dukker automatisk op som et menupunkt i menuen Nyheder i ForældreIntra. Nyhedstjenesten kan evt.
også aktiveres som et forside-element.
Integration med Borger.dk
Nu kan forældre gå direkte til ForældreIntra fra Borger.dk under fornyet indlogning.
Historik i ugeplaner
Det registreres nu, når en bruger åbner en ugeplan. Derved er der blevet mulighed for at markere
ulæste ugeplaner med et rødt flag, så det er lettere for forældrene at se, om der er kommet en ny
ugeplan. Flag for ulæste ugeplaner vises både på forsiden af ForældreIntra og på ugeplansoversigten
under Information > Ugeplaner.
Opslag om nye samtaler og arrangementer
Ved oprettelse af samtaler under Admin > ForældreIntra > Samtaler eller tilmelding til arrangementer
under Admin > ForældreIntra > Tilmelding til arrangementer tilbyder systemet ny automatisk at
oprette et opslag på ForældreIntras opslagstavle. Det kan være en god idé med et opslag, så både
mor og far til skilsmissebørn bliver opmærksomme på samtalen eller arrangementet.

MobilIntra
MobilIntra har gennemgået en større revision. Menuerne er blevet ikonbaserede, så de er nemmere
at betjene på telefoner med berøringsfølsom skærm. Der er tilføjet mange nye menupunkter, og de
eksisterende funktioner er forbedret.
LærerIntra Mobil
Her har vi tilføjet en side, der giver adgang til en oversigt over dagsaktuelle oplysninger. Desuden er
der nu også adgang til kontaktbøger og til vagtbogen fra LærerIntra Mobil. Der er tilføjet flere steder,
hvor medarbejderne kan tilføje, ændre eller slette poster.

ElevIntra Mobil
De nuværende sider er gjort mere brugervenlige, og layoutet er strammet op. Desuden er der tilføjet
en side, der viser de 10 nyeste dokumenter i klassearkivet.
ForældreIntra Mobil
MobilIntra indeholder nu også en forældredel. Forældredelen rummer følgende elementer: Beskeder,
Kontaktbog, Aktiviteter, Opslag, Dokumenter, Dagbøger, Ugeplaner, Skema, Skemaændringer og
Fotoalbum.
MobilIntra er optimeret til visning på IPhone, Android telefoner og tilsvarende.
Skolen kan med fordel gøre medarbejdere, elever og forældre opmærksomme på det nye MobilIntra,
fx ved at lægge denne tekst ind på indlogningssiderne i LærerIntra, ElevIntra og ForældreIntra: "Vær
opmærksom på, at du nu også kan få SkoleIntra på din mobiltelefon. Du skal blot åbne telefonens
internetbrowser og benytte følgende adresse: skolens_domænenavn/mobil."

Infokiosk
Det er nu muligt at få vist et RSS-feed i Infokiosken. Man kan vælge mellem de nyhedstjenester, som
skolen har aktiveret i LærerIntra under Admin > Indstillinger > Nyhedstjenester.

Områdenet
Visning af kalenderdata fra Områdenet
Man kan nu se aktiviteter fra Områdenet i kalenderen på skolernes intranet. Nederst i visningen af
kalenderen for en dag, en uge eller en måned fremvises et udtræk af kalenderdata fra Områdenettet.
Dataudtrækket indeholder kun data fra aktivitetstypen 'Skoleaktivitet'.
Oprette kopi af aktivitet på Fællesnettet og/eller Områdenettet
Når man på en skole opretter en aktivitet, kan man nu sætte et flueben, der bevirker, at aktiviteten
efter oprettelse kopieres Områdenettet. På den måde kan den enkelte skole selv oprette aktiviteter på
Områdenettet og på den måde informere om aktiviteter på skolen, der har interesse for
Områdenettets brugere.
Hvis man efterfølgende redigerer aktiviteten på skolen bliver teksten også ændret på Områdenettet.
Hvis man senere sletter aktiviteten på skolen, slettes den også på Områdenettet
Nyheder fælles for skolerne
Vi har lavet en ekstra kommunikationskanal, et RSS-feed, som primært er beregnet til distribution af
information fra Fællesnet/Områdenet til forældreog elever fordelt på flere skoler. Informationen
distribueres via rss-feeds. Nyhedsfeedet skal dække et behov for, at man på sammenlagte skoler kan
informere primært forældre og elever på flere skoler.
På Fællesnettet/Områdenettet indskriver man nyhederne via Arkiv > NyhedsFeed som en slags
opslag med titel. Ved oprettelsen bestemmer man målgruppen og man kan også vedlægge et eller
flere bilag samt angive et link til evt. ekstra information.
Et nyhedsfeed kan vises på forsiden af ForældreIntra, ElevIntra og på skoleporten. Det er skolerne
selv, der via valg af forsideelementet 'Nyheder fælles for skolerne' på hhv. ForældreIUntra, ElevIntra
og Skoleporten bestemmer om nyhedsfeed-visningen skal aktiveres.
Rss-urlen til 'Nyheder fælles for skolerne' kan også indsættes i en nyhedslæser.

Fællesnet
Advisering
Vi har implementeret en mulighed for, at man fra Fællesnettes beskedsystem kan sende
adviseringsmails om nye beskeder. Adviseringen er valgfri, og der sendes kun til brugere, som er
oprettet direkte på fællesnettet. Importerede brugere vil ikke modtage adviseringsmails, da de i
forvejen bliver adviseret ved hjælp af påmindelsesdialogen i skolens intranet. Adviseringsmailen viser
ikke beskedens emne eller indhold, men gør blot opmærksom på, at der er en ny besked på
fællesnettet. Derved bliver det muligt for fx skolepsykologer og sundhedsplejersker at følge med i, om
der kommer nye beskeder, selv om de ikke har som daglig rutine af åbne fællesnettet.
Fælles resurser på ugebasis
Der er sket flere mindre forbedringer af modulet med udlån af fælles resurser fra Fællesnettet. Man
kan nu vælge visning af udlånsperiode med overlap, altså: jan-feb., feb.-marts, marts-april osv.
Visningen kunne tidligere blive lidt uoverskuelig, hvis der var oprettet mange emner til udlån. Nu deles
sidevisningen op, så der vises 20 emner af gangen.
Man kan se det fulde navn på låneren ved at holde musen hen over initialerne ud for et booket
materiale. Man kan skifte til en ugeoversigt ved at klikke på ugens nummer. Her man kan se en
oversigt over alle de materialer, der er udlånt i den valgte uge - også med lånerens fulde navn. Det er
også muligt at søge på alle emner og filtrere reservationer efter lånerens navn.
Visning af kalenderdata fra Fællesnet
Man kan nu se aktiviteter fra Fællesnet i kalenderen på skolernes intranet. Nederst i visningen af
kalenderen for en dag, en uge eller en måned fremvises et udtræk af kalenderdata fra Fællesnettet.
Dataudtrækket indeholder kun data fra aktivitetstypen 'Skoleaktivitet'.
Oprette kopi af aktivitet på Fællesnettet og/eller Områdenettet
Når man på en skole opretter en aktivitet, kan man nu sætte et flueben, der bevirker, at aktiviteten
efter oprettelse kopieres til Fællesnettet. På den måde kan den enkelte skole selv oprette aktiviteter
på Fællesnettet og på den måde informere om aktiviteter på skolen, der har interesse for
Fællesnettets brugere.
Hvis man efterfølgende redigerer aktiviteten på skolen bliver teksten også ændret på Fællesnettet.
Hvis man senere sletter aktiviteten på skolen, slettes den også på Fællesnettet.
Nyheder fælles for skolerne
Vi har lavet en ekstra kommunikationskanal, et RSS-feed, som primært er beregnet til distribution af
information fra Fællesnet/Områdenet til forældre og elever fordelt på flere skoler. Informationen
distribueres via rss-feeds. Nyhedsfeedet skal dække et behov for, at man kan informere forældre og
elever i hele kommunen (fællesnettet).
På Fællesnettet/Områdenettet indskriver man nyhederne via Arkiv > NyhedsFeed som en slags
opslag med titel. Ved oprettelsen bestemmer man målgruppen og man kan også vedlægge et eller
flere bilag samt angive et link til evt. ekstra information.
Et nyhedsfeed kan vises på forsiden af ForældreIntra, ElevIntra og på skoleporten. Det er skolerne
selv, der via valg af forsideelementet 'Nyheder fælles for skolerne' på hhv. ForældreIntra, ElevIntra og
Skoleporten bestemmer om nyhedsfeed-visningen skal aktiveres.
Rss-urlen til 'Nyheder fælles for skolerne' kan også indsættes i en nyhedslæser.

