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Fejlbeskeder i forb. med overførslen ml. Untis og EASY-C

AFFECT-IT leverer snitfladen til udveksling af data mellem Untis og EASY-C.

AFFECT-IT starter med at tjekke indholdet af eksportfilerne, når du klikker på knappen "Indlæs".

Hvis der kommer fejlmeddelelser fra AFFECT-IT, skal fejlene rettes i Untis. Selve overførslen til 

EASY-C forudsætter at eksportfilen er "fejlfri". Når fejlene er rettet, skal du danne en ny 

eksportfil og overføre igen.

Videre i processen kommer du til vinduet med knappen "Fortsæt" (se side 2), når du klikker på 

"Fortsæt", bliver indholdet af eksportfilen sammenlignet  med indholdet i EASY-C. Hvis der i 

denne proces kommer fejlmeddelelser, er de fra EASY-C. Nogle fejl skal rettes i Untis andre i 

EASY-C. Det afgørende er, at data i eksportfilen stemmer overens med indholdet i EASY-C.

Du kan hente en vejledning om klargøring af data i Untis og overførslen til EASY-C på vores 

hjemmeside eller klikke her.

Fejlmeddelelser fra AFFECT-IT

Fejltype 1: "Faget...." er ikke et gyldigt skolefag

Denne besked kan skyldes:

• Alias-kolonnen i Untis ikke er udfyldt

http://untis.dk/?page_id=1043
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• Nummeret i alias-kolonnen ikke er et gyldigt skolefagsnummer i EASY-C

• I forb. med eksporten af aktuel undervisning fra Untis er der ikke sat flueben ved "Anvend 

alias for elementer".

Fejltype 2: Kan ikke konvertere Untis undervisning oprettet den .....,  lektionsnr. ...., 

undervisningsnr. .... til EASY-C skemabrikker, da det ikke er entydigt, hvilke klasser 

undervisningen skal gælde ......

Når denne meddelelse kommer, skal du finde den omtalte undervisning og se på den måde 

koblingen i Untis er lavet.

Et eksempel kan være, at der er 3 lærere på en undervisning og 2 klasser.

Lærer AA og BB, har hver deres klasse. Fejlmeddelelsen kommer fordi det ikke er præciseret i 

hvilken klasse lærer CC skal være. Koblingen fungerer fint i Untis - men i overførslen til 

EASY-C, skal det præciseres.

Fejlmeddelelser fra EASY-C

Følgende er en beskrivelse af de mest almindelige fejlbeskeder fra EASY-C, som du kan 

komme ud for i overførslen. Hvis du har brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at 

kontakte supporten på tlf. 22 66 07 67 eller support@affect-it.dk.

Fejl 1: Aktiviteten XYZ eksisterer ikke

Dette kan have flere årsager: 1) Aktiviteten mangler at blive oprettet i EASY-C. 2) Der er slåfejl i 

betegnelsen eller alias for klassen i Untis eller 3) Skemabrikken skulle være oprettet på et 

valgholdet i stedet for stamklassen XYZ. Se afsnittet om valghold i vejledningen til upload.

Fejl 2: Aktiviteten XYZ mangler et ringesystem
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EASY-A har brug for et ringesystem for at kunne regne ud hvor mange standardlektioner 

skemabrikken skal tildeles. Aktiviteten skal derfor kobles til et ringesystem i EASY-C

Fejl 5: Aktiviteten XYZ mangler en skoledagskalender

EASY-A har brug for at vide hvornår det er tilladt for en aktivitet at modtage undervisning. Der 

skal derfor tilknyttes en skoledagskalender til aktiviteten i EASY-C.

Fejl 6: Du må ikke tilknytte en aflyst aktivitet til en skemabegivenhed

EASY-A angiver desværre ikke, hvilken aktivitet det drejer sig om. Der kan være flere løsninger: 

1) Der skal sættes en anden klasse på undervisningen i Untis, 2) undervisningen skal også 

aflyses (slettes) i Untis, eller 3) aflysningen skal fjernes i EASY-C.

Fejl 8: Der må kun sammenknyttes et skolefag med et hold hvis sammenknytningen 

allerede er sket via SkolefagPåHold. Dette er ikke sket for aktivitet XYZ og skolefaget 

12345, B

En aktivitet skal kobles sammen med et fag i EASY-C før der kan oprettes skemabrikker. Se 

afsnittet om skolefag-på-hold koblinger i vejledningen til upload.

Fejl 9: Dato 11-12-23 er ikke gyldig i aktiviteten XYZ skoledagskalender

Her skal datoen 11-12-23 forstås som 2011-12-23, altså 23. november 2011. Enten skal 

skoledagskalenderen ændres i EASY-C, eller undervisningen skal i Untis flyttes til en anden 

dato, som er indenfor skoledagskalenderen.

Fejl 10: Lærer XYZ, 023 er ikke ansat på datoen 12-01-30

Her skal datoen 12-01-30 forsås som 2012-01-30, altså 30. januar 2012. Fejlen betyder, at 

lærer XYZ har en tidsbegrænset ansættelse i EASY-C. Enten skal der skemalægges på en 

anden lærer på denne dato, eller ansættelsen skal forlænges i EASY-C.

Fejl 11: Denne skemarolle findes ikke i EASY-A:XY

Se vejledningen til upload angående skemaroller. Du har enten indtastet en skemarolle i Untis 

som ikke eksisterer i EASY-C, eller standard-skemarollen 'U' findes ikke i EASY-C databasen. 

Kontakt da Affect IT support og angiv den skemarolle, som skemabrikkerne skal oprettes med.

Fejl 12: Læreren med initialer: XYZ og lønnumer 123 findes ikke

Hvis initialer og lønnummer korrekte, er ansættelsesforholdet ikke oprettet i EASY-C. Ellers er 

der sket en slåfejl i Untis i stamdata for en lærer med initialerne XYZ.

Fejl 13: Lokalet XYZ findes ikke i EASY-A

Enten er betegnelsen eller alias indtastet forkert for lokalet med betegnelse eller alias XYZ i 

Untis, eller lokalet mangler at blive oprettet i EASY-A

Fejl 14: Lokalerollen U med typen U findes ikke i EASY-C

Standard-rollen og -rolletypen for lokaler er ændret i EASY-C. Kontakt Affect IT support og 
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Standard-rollen og -rolletypen for lokaler er ændret i EASY-C. Kontakt Affect IT support og 

angiv hvilken lokalerolle og lokalerolletype skemabrikkerne skal oprettes med.

Fejl 99: ORA-01400: kan ikke indsætte NULL i 

("ESASII"."LOKALER_I_SKEMA"."LOKROLLE_ID"

Se forklaringen for Fejl 14.

Fejlkode 1: Der er lukket for brugerlogon

STIL (Styrelsen for IT og læring) har midlertidigt spærret adgangen til deres systemer. Prøv 

igen senere eller kontakt STIL support.
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