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Skoleår i WebUntis forskelligt fra Untis?

Skoleårets længde i henholdsvis Untis og WebUntis

I Untis kan et skoleår være min. 14 dage  

For skoler, der anvender Kalender-Semesterskemaet, anbefaler vi, at skoleåret max. er et halvt 

kalenderår af hensyn til datamængden.

I WebUntis kan et skoleår godt være forskelligt fra Untis skoleår.

Det forudsætter dog:

• At WebUntis' skoleår altid er større eller lig med Untis' skoleår.

• At der laves nogle tilføjelser i Untis ini-filen for hver enkelt brugerprofil, der logger på 

Windows.

• At I anvender modulet Kalender-Semesterskema med årslektioner (ekstra modul til Untis).

Hvis du i WebUntis opretter et skoleår, der er på flere dage end dit skoleår i Untis, skal du være 

opmærksom på, at alle stamdata for klasser, lærere mv. , der oploades fra Untis til WebUntis, vil 

blive vist i WebUntis-listerne i det tidsinterval, som start- og slutdatoen i WebUntis strækker sig 

over. Hvis skoleåret i Untis og WebUntis er identiske, vil et skift af skoleår i henholdsvis Untis 

og WebUntis resultere i, at det kun er stamdata for det indeværende skoleår i Untis, der 

præsenteres i WebUntis lister.

Vi anbefaler, at alle jeres Untis skoler/afdelinger har en start- og en slutdato, der IKKE rækker 

henover natten mellem den 31. juli og 1. august.

Inden der oploades til WebUntis, skal der være oprettet et skoleår i WebUntis, der er større eller 

lig med de Untis skoleår, der uploades fra.

Det kan fx være:

1. august 2014 og slutter 31. juli 2015.

1. august 2015 og slutter 31. juli 2016.

1. august 2016 og slutter 31. juli 2017 osv.
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Untis.ini-fil

En tilpasning/ændring i untis.ini-filen kræver, at man er meget omhyggelig, da untis.ini-filen 

indeholder helt grundlæggende oplysninger, der har stor indflydelse på funktionerne i Untis. 

Tal evt. med en IT-kyndig person.

Når du er inde i Untis, kan du finde untis.ini-fil ved at klikke på "Åbn Untis.ini" i menuen øverst til 

højre der hedder "?".

1. Find det sted i untis.ini-filen, hvor der står [WebTermin]. 

2. Du kan få søgemenuen frem, hvis du klikker Ctrl+B.

Hvis afsnittet [WebTermin] ikke findes, skal du oprette det. Det er vigtigt, at du opretter det lige 
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før eller efter et afsnit, så du undgår at  skrive/tilføje midt i et andet afsnit. Alle afsnit starter med 

[..........].

Skriv teksten i den røde ramme, dog med følgende ændring:

Istedet for YYYY skal du indsætte årstallet (fra WebUntis).

Istedet for MM skal du indsætte måneden (fra WebUntis).

Istedet for DD skal du indsætte datoen (fra WebUntis).

Obs. Der må IKKE indsættes mellemrum eller andre tegn.

Efterfølgende skal untis.ini-filen gemmes, og du skal lukke og åbne Untis for at ændringen slår 

igennem.

Husk at ini-filen er tilknytte den brugerprofil, man er logget på Windows med. Det betyder, 

at ini-filen skal rettes for alle brugerprofiler, der benytter Untis.
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