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Nyt i SkoleIntra 5.54 (Classic)
Alle sites bliver opdateret 23-08-2018

_____________________________________________________
1. Understøttelse af alias navne
Skoleintra understøtter nu muligheden for at anvende personers alias navne alle steder i programmet.
Vi har nu gjort det lettere at se hvem der ifølge de administrative systemer har fået tildelt et alias navn, og
hvem der aktuelt bruger dette i SkolerIntra.
Den ny funktionalitet er kun tilgængelig for personer, der har editeringsret til det pågælde kartotek.
I personale, elev og personalekartoteket kommer der på de personer, der i det administrative system har
fået tildelt et alias en ny type note.

Herunder ses et fiktivt eksempel hvor for at illustrere funktion har brugt navne hvori ordet alias indgår.

I elevkartoteket har man endvidere mulighed for i stedet for en klasse at vælge at få vist alle, der har fået
tildelt et alias.
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I forældre kartoteket har man under søgning mulighed for under ”Vedligeholdelse:” at vælge ”Har alias”.

Når vi viser hvem der har alias navne medtager vi kun de personer, hvor der fra de administrative systemer
har modtaget et reelt alias fornavn eller efternavn.
Mindre forbedringer
•

Visning af dokumenter på ”min forside” i personaleintra
Antallet af dokumenter bliver nu begrænset til det samme antal som man under indstillinger har angivet skal
vises fra samlemapper. Det er kun de nyeste der vises

•

Hvis en skole har SMS-modulet aktiveret og tilladt at der sendes SMS'er til forældre, er det nu muligt at
sende SMS'er til både aktive og inaktive forældre.
Man skal blot afmærke at man også ønsker at se inaktive forældre.

•

Eksterne elever bliver nu ikke længere vist på standard klasselisten, men kun når man i værktøjskassen
vælger lister og eksplicit vælger at få medtaget eksterne elever

•

Der har været problemer med booking af lokaler hvor der i skemanavnet forekommer en apostrof.
Vi har tilføjet følgende forklaring på siden hvor man redigere emner der kan reserveres.

•

På afdelingernes forsider bliver den aktuelle måned nu vist i oversigten over aktiviteter og når man vælger at
se afdelingens aktiviteter kan man til højre vælge aktiviteter for fremtidige måneder.

•

Elever med en sekundær klassetilknytning kan nu også tilføje nye bøger til ”Læsekontrakter” tilknyttet den
sekundære klasse.
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Fejl rettelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En fejl der opstod når man slettede alt indhold vedrørende en person helt fra personalekartoteket er rettet.
Når man oprettede nye skemaperioder, blev den første periode i det nye år, oprettet i det forrige år. Denne fejl er
nu rettet, så alle perioder oprettes i det korrekte år.
I samlemapperne kan filer der indeholder * i filnavnet nu også eksporteres til en zip-fil.
Hvis man i forbindelse med en søgning åbnede en fil i Personaleintra og satte den til ulæst er det nu altid det korrekte dokument der bliver sat til ulæst.
Når en elev sletter en besked fra listen over sendte beskeder, bliver beskeden ikke længere slettet hos
modtageren.
Man kan nu igen kopiere dokumenter fra arkivet til ”Tips og Tricks”
Når man anvender funktionen Admin > Tilpasning > Fjern gamle data i PersonaleIntra, opstår der nu ikke
længere fejl selv om mængden af data er stor.
I forbindelse med oprettelse af PDF versioner af elevplaner bliver tagget #periode# nu også korrekt oversat
til den aktuelle elevplansperiode i de formularbaserede elevplaner.
Der bliver nu også vist de korrekte ringetider, hvis man laver masseoprettelse bookninger, selv om skolen
har flere sæt ringetider.

