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Eksport af skemadata fra Untis til WebUntis

Inden du første gang skal eksportere fra Untis til WebUntis, eller hvis du har fået en ny 

computer eller oprettet et nyt skoleår, bør du tjekke følgende:

• Står der det rigtige ID i Untis?

• Er der i WebUntis oprettet en afdeling med dit Untis ID?

• Er dine eksportindstillinger i Untis korrekte?

• Hvis I har tilkøbt skemaintegration m. Outlook-kalenderen, skal I tjekke lærernes 

emailadresser

I de første 4 afsnit, kan du se, hvordan du tjekker ovenstående.

Derefter bliver det vist, hvordan du eksporter fra Untis til WebUntis.

Står der det rigtige ID i Untis?

Hvis I anvender Untis MultiUser og er flere selvstændige skemalægningsenheder, er det vigtig, 

at du tjekker, om der står det korrekte ID i dine indstillinger (fanebladet "Start"  klik på det store 

gule tandhjul). For de fleste skoler gælder, at loginnummeret og ID er det samme. I 

ovenstående eksempel er det skole nr. 7, der har ID=7.

Hver skole skal have deres eget ID, da I ellers vil overskrive hinandens data i WebUntis i 

forbindelse med eksporten fra Untis.
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Er der i WebUntis oprettet en afdeling med dit Untis ID?

Afdelinger oprettes i menuen Stamdata --> Afdeling i WebUntis.

Er dine eksportindstillinger i Untis korrekte?

I eksportmenuen skal du klikke på "Indstillinger", hvor du skal sørge for:

1. Adressen til Webserveren skal være: webuntis.dk

2. Porten skal være 443 og der skal være flueben ved https

3. Her skal stå det skolenavn, som I anvender, når I logger på WebUntis. Obs. Det er 

nødvendigvis ikke det samme, som står på jeres Untis licensblad. I har fået skolenavnet 
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udleveret fra Frey Software i forbindelse med købet af WebUntis. Hvis du er i tvivl, kan du 

kontakte Frey Software.

4. Her skriver du de initialer, du anvender, når du logger på WebUntis. Det er ikke 

nødvendigvis de sammen, som du anvender i forb. med login til Untis.

5. Her skriver du  adgangskoden, du anvender for at logge på WebUntis. Kan du ikke huske 

brugernavnet og adgangskoden til WebUntis (punkt 4 og 5), kan du prøve at skrive Untis i 

såvel feltet:  "Brugernavn" og "Adgangskode". Husk U'et i Untis skal være et stort bogstav.

6. Klassegrupper vises i klassens skema. Der bør være flueben.

7. En funktion som skemalæggere i Østrig anvender.

8. Ignorerede undervisinger bliver overført. Vi anbefaler, at der ikke er flueben.

9. Importer bookninger som undervisning. Hvis der ikke er flueben her, kommer de over i 

vikarmodulet som ekstraopgaver. Som udgangspunkt anbefaler vi, at der er flueben.

10. Checker om der er bookninger i forb. med åbningen af Untis. Hvis stien til Webserveren 

ikke er angivet, kan det give problemer.

11. Checker om der er bookninger, der ikke er overført fra WebUntis til Untis - før 

undervisningen eksporteres.

Obs. Hvis I har tilkøbt skemaintegration m. Outlook-kalenderen

Hvis I har tilkøbt skemasynkronisering fra WebUntis til Exchange-serveren (integration m. 

Outlook-kalenderen), og I via de eksterne elementer i MultiUser deler lærere, er det vigtigt, at I 

tjekker om:

• Lærerne har en korrekt emailadresse stående i stamdatatabellen for lærere i Untis.

• At der tjekkes på ALLE de skoler, der har lærerne i stamdatatabellen.

• At det bliver tjekket i såvel det indeværende som i det kommende skoleår, da det godt kan 

være korrekt i det ene skoleår, men forkert i det andet.

Hvis 2 eller flere skoler deler en lærer, og den ene skole har en forkert emailadresse, vil 

læreren opleve, at skemaet i Outlook-kalenderen forsvinder, hver gang skolen med den 

forkerte mailadresse eksporterer stamdata.
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Eksporten fra Untis til WebUntis

Fra Untis 2017 kan du åbne eksportvinduet ved at klikke på ikonet "WebUntis" i kvikmenuen i 

øverste linje (over fanebladene).

Obs.

Før du kan eksportere undervisningen (skemaet), skal de stamdata, der indgår i 

undervisningerne, være eksporteret til WebUntis.

I forb. med eksporten af stamdata, bliver feriekalenderen også eksporteret

Ferie - hvis flere skoler eksporterer til én WebUntis

Når  der eksporteres fra Untis til WebUntis, bliver oplysningerne om ferie taget med.

Hvis I er flere skoler/afdelinger, der eksporterer til den sammen WebUntis, skal I koordinere 

jeres feriekalender i Untis, så de er identiske.

Det er for at undgå, at ferien i WebUntis ændres afhængigt af, hvilken skole/afdeling, der sidst 

har eksporteret

I kan enten undlade at oprette ferie i feriekalenderen i Untis eller indtaste samme ferie(r), som 

gælder for ALLE skoler/afdelinger.                                                                                                                                                          
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Eksportvinduet til WebUntis

Når du skal eksportere til vide

1. Hvis der ikke er flueben her, vil

2. eksportdatoen for stamdata  være fra skoelårets startdatoen og frem efter

3. eksportdatoen for undervisning være fra dagsdato og frem efter.

4. Hvis der er flueben, har du mulighed for at vælge den dato, som du vil eksportere 

undervisningen fra.

5. Stamdata vil uanset valg af dato blive eksporteret fra skoleåretsstartdato, hvis du ikke 

anvender perioder. Anvender du perioder, vil stamdata blive eksporteret fra starten af den 

periode, som indeholder den valgte dato.

        Undervisningen bliver eksporteret fra den valgte dato og frem efter.

Obs. Hvis du vil tjekke, om din undervisning vises i WebUntis - og du allerede er logget ind på 

WebUntis, skal du huske at opdatere siden.



Frey Software ApS, 88 808 707Eksport af skemadata fra Untis til WebUntis - 6

Elevgrupper og identificering af undervisningen

I eksporten fra Untis til WebUntis tjekker Untis, om undervisningerne er entydige. Det er fx for at 

periodeopdelt undervisning kan blive korrekt placeret datomæssigt i WebUntis, 

fraværsregistreringen fungere samt eventuelle tekster til undervisningen bliver vist rigtigt.

Som udgangspunkt bliver en undervisning identificeret på kombinationen af KLASSE og FAG.

Hvis du har to eller flere undervisninger, med samme KLASSE og FAG eller en kobling, hvor 

der indgår sammen KLASSE og FAG mere end én gang, er dineundervisninger ikke  entydige. 

Pga. dette vil du i forb. med med eksporten få du ovenstående advarsel.

Hvis du ikke, anvender fraværsregistrering (WebUntis Klasseprotokol), har tekster knyttet til de 

nævnte undervisninger, som skal vises WebUntis eller arbejder med periodemodulet, kan du 

blot sige OK til at fortsætte eksporten.

I modsatte fald er du nødt til, at gøre dine undervisninger entydige vha. kolonnen: Elevgruppe. 

Du kan få hjælp i denne FAQ:

Elevgrupper: Visning i WebUntis  Sådan håndteres eksporten fra Untis til WebUntis mht. 

elevgrupper. Klik her

FAQ'en kan du også finde på vores hjemmeside untis.dk under fanebladet: Support -> FAQ: 

Eksport/import.
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