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Obs! I forb. med import/eksport ml. Untis og KMD Educa Personale

Inden du første gang eksporterer fra KMD Educa Personale til Untis, er det vigtigt, at du er helt 

færdig med alle de indtastninger/data, der skal bruges i Untis.

Det kan godt lade sig gøre at importere på ny, men der er en del ting, som du så skal være 

opmærksom på.

INDEN IMPORT - START MED AT TAGE EN BACKUP!

Hvis det er nødvendigt at eksportere på ny fra KMD Educa til Untis, er det vigtigt, at 
du er opmærksom på følgende:

1.

Nyoprettede undervisninger i Untis bliver IKKE slettet ved en ny import fra KMD Educa.

2.

I forb. med en fornyet import fra KMD Educa til Untis, bliver lektionstallene i Untis bevaret.

Dvs. Snitfladen skriver undervisningstimetallet når undervisningen oprettes første gang i Untis. 

Ved en efterfølgende import fra KMD Educa vil timetallet ikke ændres i Untis!

 Skal timetallet ændres skal dette gøres BEGGE steder.

3.

Vedr. Opsplitning af timetallet i én undervisning i Untis (fx 5 lektioner der opsplittes på 2 

undervisningsnumre med henholdsvis 2 og 3 lektioner), skal du altid kopiere 

undervisningslinjen, så KMD Educas ID-nummer også bliver kopieret. Det gør, at begge 

undervisninger kan genkendes, når skemaet skal eksporteres fra Untis til KMD Educa.

4.

Nyoprettede undervisninger i Untis, kan ikke importeres tilbage til KMD Educa, da ID-nummeret 

ikke findes i KMD Educa.

Kun undervisninger, der er oprettet i KMD Educa med et ID-nummer, og som efterfølgende er 

importeret til Untis (inkl. ID-nummer), kan tilbageføres til KMD Educa. 

5.

Opgaver, der slettes i KMD Educa (som allerede er importeret i Untis), bliver slettet i Untis i forb. 

med en ny import fra KMD Educa til Untis.

6.

Hvis en lærer ændres eller slettes på en opgave i KMD Educa (der allerede er importeret i 

Untis), bliver den oprindelige opgave med ID-nummer slettet. I stedet oprettes en ny opgave 

med et nyt ID-nummer. 
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Obs. vedr. koblinger.

Var den ændrede/slettede lærer med i en kobling i Untis, vil koblingsrækken indeholdende 

læreren blive fjernet, når der importeres på ny i Untis. Samtidig vil der blive oprettet en ny 

undervisning med den ændrede/slettede lærer, som du efterfølgende selv skal koble.

7.

Hvis et lokale ændres på en opgave i KMD Educa, der allerede er importeret i Untis, vil lokalet 

ved en fornyet import blive ændret.

Hvis et lokale slettes på en opgave i KMD Educa, der allerede er importeret til Untis, vil det 

oprindelige lokale blive stående.

8.

Lokaler, der tildeles i Untis, bliver eksporteret fra Untis til KMD Educa, som visning i skemaet.

9.

Når undervisinger, hvor kolonnen: Tekst er udfyldt, kobles i Untis, får de koblede 

undervisninger samme beskrivelse i kolonnen: Tekst - selv om der som udgangspunkt var 

skrevet 3 forskellige tekster (i nedenstående eksempel Valgfag1, Valgfag2 og Valgfag3).

Opløser du efterfølgende koblingen, skal du være opmærksom på, at teksten for alle rækker 

bliver ens. I dette eksempel: Valgfag1.
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