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Stamdata fra SIS til WebUntis 

Stamdata fra SIS til WebUntis og videre til Untis

Det kræver en stringent opbygning af stamdata i SIS, hvis en automatisk stamdataeksport fra 

SIS til WebUntis skal lykkes for institutionens skoler/afdelinger.

Du skal selv sørge for at importere stamdata fra WebUntis til Untis.

Husk at betegnelser i Untis højst må indholde 20 tegn.

Hvis din institution har valgt at synkronisere Stamdata fra SIS til WebUntis, er det vigtigt, at du 

IKKE længere eksporterer stamdata fra Untis til WebUntis! Se afsnit A.

Individuelle skemaer

Affect-IT kan i forbindelse med stamdataeksporten fra SIS til WebUntis hente oplysninger om 

de studerendes valgfagstilknytning.

Når WebUntis ved hvilke hold de studerende er på, kan de studerende se deres eget skema i 

WebUntis. Derudover kan de se skemaer for stamklasser og valghold.

Hvis en studerende skifter hold eller melder sig ud, skal det kun registreres/opdateres i SIS.
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Synkronisering fra SIS til WebUntis og videre til Untis

1. Hvis din institution har valgt at synkronisere Stamdata fra SIS til WebUntis, er det vigtigt,

    at du IKKE længere eksporterer stamdata fra Untis til WebUntis!

    Derfor må du ikke klikke på Stamdata-knappen, der er sat kryds over i ovenstående

    skærmdump. Knap 1.

2. Laver du skemaændringer i Untis, skal du KUN eksportere Undervisningen til WebUntis.

    Knap 2.

3. Hver time opdateres WebUntis med stamdata fra SIS. De opdaterede data i WebUntis kan

    manuelt hentes ind i Untis.

    Åben i Untis menuen Import/Eksport --> WebUntis. Her skal du klikke på den NEDERSTE af

    stamdata-knapperne. Knap 3.

    Vi anbefaler, at du regelmæssigt importerer stamdata fra WebUntis til Untis. Hyppigheden

    afhænger selvfølgelig af hvor tit, der på din institution ændres i stamdata i SIS.
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