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1 Almene ændringer

1.1 Velkomstskærm

Hvis du stater Untis for første gang, vil du se en velkomstskærm

Her er der mulighed for, v.hj.a. interaktive Flashdemos, at skabe et overblik over programmet og
nyhederne i version 2011. Her kan man også finde manualerne, og her kan man starte den nye 
indtatningsassistent 

Untis anvendes i mange lande, og man skaffe sig et overblik over de mange muligheder i programmet ved
at åbne de internationale demofiler.
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1.2 Indtastningsassistent

For at komme godt i gang med Untis, især for dem der er nye i programmet, er Indtastningsassistenten
fra og med version 2011 skrevet helt om.
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Man klikke sig sig skridt for skridt igennem de forskellige arbejdstrin helt frem til det færdige skema. Når
man vælger et trin, åbnes det korresponderende vindue, og i assistenten får man vejledning i de
nødvendige skridt. Man kan findeydeligere informationer i onlinehjælpen og i en flasch-demo.
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1.3 Opdateringer

Med jævne mellemrum vil der udkomme opdateringer der retter programfejl og indeholder ændringerog
tilføjelser i oversættelsen og manualerne. Disse opdateringer kan downloades fra www.untis.dk Hidtil
skulle opdateringsfilen kopieres til den mappe der indeholder Untis.exe-filen, men det er fra version 2011
ikke længere nødvendigt.

1.4 Menu + knapper

Menustrukturen er blevet revideret i version 2011, og en del menupunkter er blevet samlet i undermenuer.
Fx kan man nu finde samtlige skemaformater via menuen 'Skema'.

http://www.untis.dk
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Knapper

Nogle gange er et vindue ikke stort nok til at rumme alle knapper. Med knappen < >> > kan man i de
tilfælde få en liste frem, som viser alle de manglende knapper. I illustrationen ser man i stamdatavinduet
for klasser, at tidsønsker vises.
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Via knappen 'Fjern eller tilføj' har du mulighed for fjerne eller tilføje knapper.

Ønsker du at ændre rækkefølgen for knapperne, skal du holde <Alt> tasten nede og klikke på den knap
du vil flytte. Herefter kan knappen trækkes til den position der ønskes.

1.5 Visninger / formater

1.5.1 Kartotekskortvisning

Kartotekskortvisningen er nu blevet flyttet i samtlige stamdatavinduer og undervisningsvinduer, så den nu
befinder nedenfor listen. Via den lille knap i venstre nederste hjørne, kan viduet med
kartotekskortvisningen klappes ud.
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Det er også nyt, at man nu kan tilføje felter fra kartotekskortet til listen ved hjælp af 'drag&drop'.
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Funktionen erstatter den tidligere feltvalgsdialog.

Man kan ligeledes fjerne kolonner (felter) fra listen med drag&drop. Man skal holde <Ctrl>-
tasten nede inden man trækker en knap ned i kartotekskortvinduet.

1.5.2 Håndtering af visninger

I Untis 2011 bliver navnet for en aktuel visning vist nederst til højre i vinduet. Såsnart man ændrer
visningen, fx fjerner eller tilføjer et felt eller sætter et filter få navnet på visningen tilføjet en * for at
markere ændringen.



Almene ændringer 13

Når du lukker vinduet, vil du blive spurgt om du vil gemme ændringen i visningen. Via listen til højre kan
ændringen også gemmes direkte, evt. under et nyt navn.
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Listen kan ligeledes bruges, for at skifte mellem allerede definerede visninger. I illustrationen fra
stamdatavinduet for lærere skiftes fra skemalæggervisningen til formatet med felterne for værdiberegning.

Håndtering af visninger

I udvalgslisten kan du ligeledes nemt oprette nye visninger, eller omdøbe eller slette bestående visninger.
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1.5.3 Feltvalg

Feltvalgsdialogen er for version 2011 nu komplet revideret.Funktionen indskrænker sig nu til udlukende at
at bestemme, hvilke felter der skal være i listen (flueben i 'aktiv'). Fordi antallet af felter i flere visninger er
meget stor, er disse nu ligeledes grupperet i kategorier. Således skelnes der fx ved stamdata klasser
mellem grunddata, og for skemaet relevante data, og kendetegn og data for værdiberegning.
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Hvis et felt er valgt (flueben i aktiv) kan man kolonnen 'udskrift' bestemme om feltet skal tages med ved
udskrift af listen. Felter der referer til andre elementer (fx feltet lærer i undervisningsvisningen) kan
fastlægges om fx betegnelsen eller hele navnet skal vises.

Alle de funktioner der indtil version 2010 fandtes i dialogen 'feltvalg' beskrives i kapitlerne Forespørgsel
Sortering og Udskrift.

1.5.4 Forespørgsel

Funktionen forespørgsler er blevet integreret med filterfunktionen. Klikker du fx i visningen 'Undervisning -
Alle' på knappen filter bliver alle undervisninger - som i verison 2010 - filteret i forhold til det aktuelle felt.
Nu vises der dog samtidig en linje der viser efter, hvilke kriterier der er blevet filteret.
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***

1.5.5 Sortér

De forskellige måder at sortere data på, blev i version 2011 forenklet og samlet et sted. Hvis du klikker
på sortér-knappen i et stamdatavindue, kan du vælge op til fem forskellige sorteringskriterier.

Du kan nu vælge de fleter som der skal sorteres efter. Sætter man flueben i 'Gem denne sortering for
udvalgslister' vil denne sortering bruges alle de steder i programmet, hvor disse elementer er listet.
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1.5.6 Sidelayout

For alle visninger (stamdata, undervisning, vikarhåndtering) giver nu muligheden for 'Vis udskrift'
funktionen i hovedværktøjslinjen, så du kan forberede den relevante liste til udskrift: sidelayout.
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Illustrationen viser en liste med undervisninger fra 1A. I værktøjslinjen for sidelayoutet, kan du nu vælge
alle relevante indstillinger for udskriften. fx kan du vælge en kolonne ved at klikke på den, og udskrive
den med fed ved at klikke <B> i værktøjslinjen.

Illustrationen viser knappernes betydning.
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Ønsker du at navngive kolonner kan du bare klikke i en af de to overskriftsrækker, og skrive det ønskede.
Bemærk at sideombrud vises, og på illustrationen ville kolonnen Pa.max blive udskrevet på en ny side.

<h2Sidelayout i Vikarhåndtering>

I vikarhåndteringsmodus (daglige skemaændringer) har den nye sidelayoutfunktion særlig betydning. I
fremtiden alle indstillinger for udskrift der påvirker fraværslister, indstilles centralt i vinduet sidelayout.
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I vikarhåndteringsmodus (daglige skemaændringer) kan alle indstillinger for fraværsudskriftshovedet og
de daglige bemærkninger foretages i 'Indstillinger' -> Global.

OBS!! Disse globale indstillinger påvirker ligeledes fraværslister.
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1.5.7 Undervisningsvindue

1.5.7.1 Visning af koblinger

I undervisningsvinduet for version 2011 findes der ikke længere et detaljevindue (luppen). I stedet er
koblingsrækker nu integreret i undervisningslisten, og vises direkte under den relevante
undervisningsrække. Hvis du klikke på det lille <+> i kolonnen Kla, Lær folder rækken sig ud, og viser de
andre koblingsrækker. Rækker der hører sammen er markeret med samme farve.

Ved at klikke på knappen <+> i overskriften (Kla,Lær) vil satlige koblinger åbne eller lukke sig.
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1.5.7.2 Oprettelse af koblinger

For at oprette en kobling, skal du køre musemarkøren hen over kolonnen Kla,Lær for den relevante
undervisningsrække, og klikke på <+> knappen.
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Opret nu en ny koblingsrække, ved at udfylde de nederste blålig farvet række, og bekræft din indtastning
med <Tab>.

Kobling med drag&drop

Hvis du vil koble to allerede eksisterende koblingsrækker, skal du kilkke på den første række du vil koble
og holde musetasten nede, og trække rækken ned over den du vil koble den med. Når du slipper
musetasten, bliver undervisningerne koblet.
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På samme måde kan man opløse en kobling. Træk den række du vil tage ud af koblingen ind over
kolonnen Kla&Lær, og slip den der. Undervisningen er nu etableret som selvstændig undervisning med
eget undervisningsnummer.

1.6 Skemaer

1.6.1 Ændring af størrelsen

Skemastørrelsen lader sig nu let ændre meget nemt. Ved at reække skillelinjerne mellem kolonnerne
eller rækkerne, kan man forstørre eller formindske skemaets størrelse.
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1.6.2 Skema: Standardformat

Hidtil har det været nødvendtigt at angive helt eksakt, hvad der skulle visses i skemaruden ved hjælp af
udskiftseditoren i skemaets indstillinger. Fx skulle man definere hvormange af en koblingsrækker der
skulle vises etc. Med den nye funktion i Standardformatet, vises samtlige koblingsrækker med
informationerne lærer, klasse, fag og lokale. For at opnå dette, bliver pladsen i skemaruden udnyttet
optimalt, ved at mindske skriftstørrelsen for koblingsrækker, i det omfang det er nødvendigt.
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2 Manuel skemalægning

2.1 Lokaleplanlægning

I stamdata lokaler er det muligt at tilordne en farve for hvert lokale. Den visuelle hjælp til orientering, er nu
også tilgængelig i lokaledialogen.
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Foruden i lokaledialogen, kan man nu også ændre lokalet ved hjælp af drag&drop i
lokaleoversigtsskemaerne.
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2.2 Opløse kobling

En koblet undervisning, kan nu også opløses direkte i et skema, og den nu nye undervisning der opstår
herved kan direkte placeres et nyt sted i skemaet.

Eksempel: Den koblede undervisning tirsdag i lektion 7./8. skal opløses, da lærer Andersen skal
undervise sit hold om torsdagen

Klik med højre musetast på lektionen, og vælg 'Opløs kobling'. Koblingen opløses, og undervisningen
med lærer 'Ander' kan nu nemt flyttes med drag&drop.
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3 Optimering

3.1 Stoppe optimeringen

Fra version 2011 kan du når som helst stoppe optimeringen, uden at miste det hidtidige optimerings
(mellem)resultat. Har du fx kørt en optimering med strategi E, og ønsker at afbryde optimeringen fordi
optimeringsbedømmelsen ikke er blevet forbedret i et stykke tid, kan du nu blot klikke på knappen
<Afbryd>. Efter optimeringen er stoppet, bliver det hidtil beste skema automatisk gemt.
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3.2 Foroptimering

På visse skoler er skemalægningen gjort vanskeligt ved, at skemaet ikke indeholder nogen friheder, dvs.
at der fx skal placeres 25 lektioner i et skema der netop har 25 ledige positioner. Er skolen tilmeld lille,
er mulighederne for at finde en løsning så lille, så Untis normale optimering i nogle tilfælde ikke kunne
finde en løsning med alle lektioner skemalagt. For at udnytte styrken i optimeringsalgoritmen bedst
muligt, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at køre en foroptimering. I optimeringsdialogen
<Skemalægning | Optimering> kan man sætte et flueben for aktivere denne funktion.

OBS!!! Denne funktion er meget tidskrævende, og inden den anvendes skal man sikre sig, at ens data er
konsistente, så man ikke har fejl i sine data der på forhånd udelukker muligheden for at finde en løsning -
men dette gælder jo i forvejen for alle længervarende optimeringsmetoder.

3.3 Automatisk fordeling på undv.grupper

Med modulet Multiugeskema kan programet fra version 2011 selv fordele antallet af lektioner på de
enkelte undervisningsgrupper (Multiugemodus). Således vil programmet fx fordele en undervisning med 4
lektioner med 4 lektioner i uhe A og nul i uge B eller fx 2 lektioner i uge A og B. Skemaoptimeringen
afgør fordelingen ud fra en helhedsvurdering, hvor tidsønsker, prioritering og datasammensætningen
bestemmer, hvilken fordelingsvariant der er den bedste for skemaet. Du kan læse mere om dette i
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kapitlet Opdeling af undervisning på undervisningsgrupper

4 Undervisningspalnlægning

4.1 Procent af budget

I stamdata lærer findes der en ny kolonne, der viser hvor mange procent en lærer har brugt af de
budgetsatte lektioner.

 Eksempel 

Newtons budget er 25 lektioner pr. uge, men han har allerede undervist 26 lektioner. I kolonnen '% af
bud.' kan man se at Newton således har overtid (104%)

5 Multiugeskema

5.1 Fordeling af underv. på underv.grupper

En undervisnings lektioner kan nu også fordeles automatisk på forskellige undervisningsgrupper. Således
kan en undervisning nu fordeles fleksibelt i et 14 dages-skema (A-uge og B-uge), men også en fordeling
på 1. hhv 2. semster er tænkeligt.

Eksempel: En en-timesundervisning skal enten læses med énlektion hver uge, eller med to lektioner
hver anden uge.
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Du skal starte med at oprette to undervisningsgrupper for hhv. A- og B-uge.

Nu skal du yderligere sætte flueben i kolonnen 'Lektioner fordeles på undervisningsgrupper'. Nu fordobles
lektionstallet fra 1 til 2, da der enten skal 1 lektion i både A- og B-uge, eller der skal lægges 2 lektioner i
enten A- eller B-uge.

Skemaoptimeringen afgør fordelingen ud fra en helhedsvurdering, hvor tidsønsker, prioritering og
datasammensætningen bestemmer, hvilken fordelingsvariant der er den bedste for skemaet.
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Hvis man samtidig i kolonnen doppellektion indtaster værdien 0-1 kan fordelingen enten ske som
enkeltlektioner, mens indastning 1-1 betyder, at undervisiningen skal fordeles som en dobbeltlektion i
enten uge A eller uge B.
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6 Kalender - Semesterskema

Untis Kalender - SemesterskemaUntis Kalender - Semesterskema er et skemalægningssystem der
opfylder følgende krav

· skemalægning af lektioner på hvidt forskellige datoer og placeringer
· blockering af undervisere og hold på bestemte, uregelmæssige datoer (planlagt fravær).

6.1 Undervisning

6.1.1 Årslektioner

Den store fordel ved at arbejde med kalender modulet er, at man kan arbejde med 'ægte' værdier for
årslektioner . Disse årslektioner kan i modsætning til ugelektioner fordeles frit på forskellige placeringer
og datoer.

6.1.2 Årslektioner eller ugelektioner

Du kan vælge frit og kombinere, om du vil arbejde med ugelektioner eller Årslektioner.
Brug ugelektioner, hvis en undervisning uge efter uge skal ligge samme sted i skemaet, og Årslektioner
hvis undervisning skal fordles helt uregelmæssigt på et semester/skoleår.

OBS!!!!
Ugelektioner kan også senere, når de allerede er skemalagte eller ej omvandles til Årslektioner, hvis
man i kolonnen Års.lek. indtaster en '*' (asterix)
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Er nogle lektioner allerede skemalagt, så kommer følgende spørgsmål op:

 Mulighed 1: Konvertere skemalagte ugelektioner til Årslektioner 

Er en lektion ud af en 2 lektionsundervisning allerede skemalagt, så konverteres denne lektion til en
årslektion jf. nedenstående eksempel, hvor 1 ugelektion bliver til 20 Årslektioner, da skoleåret/semestret
har 21 uger og indeholder en ferieuge.
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 Mulighed 2: Konvertere alle undervisningens lektioner (skemalagte og ejskemalagte) til
årslektioner 

Denne mulighed giver 40 Årslektioner - 20 der er skemalagte og 20 der skal skemalægges.
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I begge tilfælde kan Årslektionerne nu enkeltvis trækkes til forskellige positioner og datoer.
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6.2 Kalender - Semesterskema

6.2.1 Indledning

Det centrale værktøj i Kalender - Semesterskema er vinduet af samme navn, som du kan åbne i Menu I
Moduler I Kalender - Semesterskema. Har du tidligere allerede arbejdet med Årsperiodeplanlægningen
så vil lighederne mellem begge vinduer springe i øjet. Den helt store fordel ved Kalender -
Semesterskema er dog, at man med dette værktøj helt slipper for at oprette og arbejde i perioder, hvilket
på trods af visse fordele også havde en del ulemper.

Viduet er delt i to dele. Vi ser først på visningen i den venstre del, i hvilken man kan se en samlet liste
over alle undervisninger i skolen.

Kolonnerne med detaljer til undervisningen, fx U.nr, fag, klasse, antal elever etc. kan du slå til eller fra
med højre musetast i overskriftrækken.
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De hvide kolonner repræsenterer semestrets/årets uger. En mørkegrå farvning af en kolonne betyder at
denne i sin helhed er omfattet ferier, en lysere grå farvning betyder at enkelte dage i uger er fri- eller
helligdage.

Semester/årslektionerne kan fordeles (ikke skemalægges!) på de enkelte uger ved at taste en værdi.

i princippet kan man i vinduet 'Kalender - Semesterskema' se ugentlig undervisning,
kalenderundervisning og periodisk undervisning.

6.2.2 Fordeling af undervisn. på enkelte uger

Du kan fordele dine års/semesterlektioner ved at taste antallet af planlagte lektioner ind i den enkelte
uge for hver undervisning

En gul baggrund i en uge betyder, at ikke alle lektioner der er plan lagt i den uge, også er skema lagt i
den uge
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6.2.3 Oversigtsvindue

Højre side af vinduet giver dig et overblik over belastningen af klasser, lærere, elever hhv. udnyttelsen af
lokaler i de enkelte skoleuger.

I kolonnen 'Ideal' vises den beregnede gennemsnitsværdi pr. uge. En rød baggrund i en uge peger på en
'overbelægning af et element pr. uge, og en grøn baggrund peger på en underbelægning.
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6.2.4 Automatisk fordeling

For at fordele undervisning(en) automatisk på de enkelte uger, skal du åbne optimeringsvinduet ved at

klikke på knappen <optimér>.

Det er vigtig inden en automatisk fordeling at sætte nogle prioriteringer. Gør det ved at klikke på knappen
<Prioriteringer>.
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Grundantagelsen for den automatiske fordeling af års/semesterlektioner ud over ugerne er, at
undervisningen helst skal fordeles jævnt hen over året/semestret.Der tages som udgangspunkt ikke
hensyn til belastningen (jævnt eller ujævnt) for elever, lærere, lokaler og klasser

Derfor er det vigtigt at foretage en prioritering for de enkelte elementer, således at fordeling vil svare mest
muligt til dine forventninger.

Muligheden for at spærre bestemte uger for elementer, at for en fordeling af undervisning i koncentrerede
forløb og at angive minimum og maksimum for antallet af timer, er det samme som i
Årsperiodeplanlægningen, og der kan læses mere om det der.

OBS!!!
Prioriteringen for Kalenderoptimeringen, kan også åbnes via menuen <Skemalægning I Prioritering

6.2.5 Skemalægning

6.2.5.1 Manuel skemalægning

Untis Kalender-skemalægning byder på flere forskellige måder at skemalægge manuelt.

6.2.5.1.1  Fra kalendervinduet til skemaet

Du kan trække lektioner direkte fra Kalendervinduet og ind i et ugeskema via drag&drop. Bemærk at
første klik i Kalendervinduet indstiller ugen i skemavinduet
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6.2.5.1.2  Manuel skemalægning i ugeskema

Du har mulighed for at skemalægge direkte fra et undervisningsvindue og ind i et ugeskema (uden at
bruge Kalendervinduet til en fordeling).
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Den uge, lektionen skal skemalægges i kan indstilles i 'Tidsinterval'-området.

6.2.5.1.3  Manuel skemalægning i ugeoversigtsskema

Du kan også skemalægge Årslektioner i ved at trække dem fra et undervisningsvindue direkte til et
ugeoversigtsskema (Format 11)

6.2.5.2 Kalender - Indtastning af fravær

Mange skoler der anvender Årsplanlægning, gør det blandt andet fordi deres undervisere (og klasser)
ikke står til rådighed i alle uger og alle dage. Dette fravær skal der tages hensyn til ved
skemalægningen.
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Dette gøres ved at bruge vinduet Kalender-fravær 

Vinduet åbnes med knappen af samme navn i vinduet Kalender - Semesterskema.

I dette vindue kan man indtaste fravær for lærere (og klasser) med start- og slutdato, og hvilke lektioner
det drejer sig om.

Du kan indstille skemaerne således, at disse fravær vises med den tekst der indtastes.
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OBS!!!
Du kan faktisk også indtaste fravær (kun hele dage) for lærere (og klasser) i vinduet Stamdata I Lærer via
årskalenderen
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6.2.5.3 Automatisk skemalægning (Optimering)

Såsnart du starter optimeringen via 'Skemalægning I Optimering' bliver alle undervisningslektioner
skemalagt, ligegyldigt om der er tale om ugelektioner eller Årslektioner. Lektioner der forud for
optimeringen er skemalagte og låste, bliver som hidtil ikke flyttet. Lektioner med styrekode M (manuel)
er ligeledes undtaget for optimeringen.

I forhold til Årslektioner forholder Untis sig på følgende måde

· Der tages hensyn til fordelingbetingelser der indtastet i Kalendervinduet - også hvis der endnu ikke er
fordelt lektioner.

· Der tages til fulde hensyn til kalender-fravær for lærere og klasser.
·
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7 Pausetilsyn

7.1 Pauser efter sidste lektion

Fra version 2011 er også muligt at vise pausetilsyn efter dagens sidste lektion i lærernes skema.
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8 Infoskema

8.1 Design

Når man anvender eksporten af statiske html-sider anvendes filen untis.info.css for at skabe layoutet.
Denne fil er blevet revideret, således at vikardagslisterne nu i deres layout svarer til Monitor HTML-
udskriften
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8.2 Monitor HTML

8.2.1 Tilføjelse af yderligere filer

Nogle gange er det nødvendigt, at tilføje yderligere HTML-filer til 'monitorudgaven' i Infoskema, fx for at
gøre opmærksom på et særaarangement der præsenteres på sin egen side.

Disse filer gemmes nu i deres egen mappe, og stien til denne mappe diffineres i <Indstillinger I Diverse>
på fanebladet 'Datafiler' under punktet HTML tilføjelser.
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I den definerede mappe oprettes en  undermappe  der  skal  benævnes  'info_monitor'  og  her  placeres  de
forberedte HTML-filer (der skal  ende med *.htm eller *.html).  Disse filer  skal  være gyldige HTML-filer og
må ikke indeholde føgende Tag <meta http-equiv=“refresh“...>

Tip: Begrænse visningen til bestemte områder på skolen
Hvis der på skolen er definineret forskellige områder fx 'elevområde' og 'lærerområde', og de særlige filer
kun skal vises i et af disse områder, kan man i mappen 'info_monitor' oprette yderligere en mappe, fx
elevomåde, og lægge de særlige i denne mappe.

HTML-filen  vil  nu  automatisk  deltage  i  rækkefølgen  af  viste  skærmbilleder  og  vises  på  de  opstillede
monitorer.
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Tip: Fastlægge rækkefølgen af de yderligere filer
Ønsker du at bestemme rækkefølgen for flere yderligere HTML-filer, gøres dette ved at nummere filerne
på følgende måde Fil_01.htm, Fil_02.htm

8.2.2 Frames

For visningen på monitor findes der nu en ny template-fil (monitormaster.thtm) som anvendes, hvis
visningen foregår på en delt skærm.

8.2.3 Elementoverskrift komprimieret

Allerede i Untis 2010fandtes indstillingen 'Elementoverskrift komprimieret' .Det er nyt, at første kolonne
ikke gøres unødig bredt.

8.2.4 Vikarmeddelse

Alle rækker i vikarhåndteringen kan sendes som enten sms eller mail. I den tekst der genereres, kn man
i fremtiden tillige se den lærer der vikarieres for.
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9 Vikarhåndtering

9.1 Fravær - Flere ringetidssæt

I <Indstillinger> Ringetider og <Indstillinger I Skoledata> kan man definere, at skolen anvender forskellige
'ringetidssæt'. Disse ringetidssæt tildeles forskellige klasser.

Hidtil blev fravær altid defineret med udgangspunkt i 'Hovedringetidssættet', men det betød, at man ikke
kunne angive fravær præcis.

Nu oprettes fravær ved anvendelse af flere ringetidssæt som TT:MM 
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9.2 Fravær ved 'flytning'

Hvis en lærer registreres som fraværende en dag, hvor han egentlig skulle have læst en flyttet lektion, så
kommer der nu en dialog der åbner for muligheden for at tilbageføre den flyttede lektion. Flyttes lektionen
ikke tilbage, kommer lektionen i 'timepuljen', for at skemalægges på et senere tidspunkt.

 Eksempel 

Lærer Rubens tysklektion flyttes fra Onsdag-4 til Lørdag-5

Nu sættes Rubens fraværende lørdag-5. Du bliver spurgt om denne flytning skla føres tilbage.
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9.3 Fast-vikar

Hvis en lærer er fraværende over et længere tidsrum, kan du nu bruge en fast-vikar. På denne måde
overtager den samme lærer den samme lektion i alle de uger, hvor en kollega er meldt fraværende.

 Eksempel 

Lærer Cervantes er fraværende fra den 26.9. til 10.10. Vi søger nu en egnet vikar for biologilektionen i 2b
Man-2.
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Når vi åbner vinduet <Vikarforslag> får vi nu muligheden for at vælge <Fast-vikar> (sæt flueben)

Men denne mulighed kan fx Callas med et enkelt klik være vikar i alle mandage i 2. lek.
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9.4 Vikar for lektionsblok

Du kan arbejde med lektionsblokke (flere lektioner i træk). Både i vinduet vikarforslag og i
lokaletildelingsdialogen kan du skifte fra enkeltlektion til lektionsblok.

Eksempel

Vi søger en vikar for Callas i 6. og 7. lektion, og lokalet skal også ændres.
I vinduet vikarforslag og i lokaletildelingsdialogen skifter vi fra enkeltlektion til lektionsblok, og har på den
måde mulighed for at arbejde med hele blokken i én arbejdsgang
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På den måde sparer arbejde og undgår fejl.

9.5 In-lieu substitution

There is a new kind of substitution - 'in-lieu' substitution. This type of substitution occurs when a teacher
from a period that has become free is assigned a substitution.

 Example: 

Both class 1a and teacher Hugo are absent for the first period on Monday:
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Teacher Aristoteles, who has a free period due to the absence of class 1a, can now be deployed to
cover for Hugo.

9.6 Låse vikariater

I skemaet har det længe været muligt at låse skemalagte lektioner. Nu kan du også låse lektioner du har
sat vikar på.

Markér vikariatet og klik på knappen med hængelåsen. Via feltvalget kan du få kolonnen <Låst> ind i
listen, så du kan se hvilke vikariater der er låst. Kolonnen har kun informativ karakter, og kan ikke bruges
til at ændre status.
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Forsøger efterfølgende at ændre et låst vikariat, får du en meddelse, der gør dig opmærksom på låsen.

9.7 Sortering i vikariatsvinduet

Med et klik på en kolonneoverskrift kan man sortere rækkerne. Denne sortering vil nu blive fastholdt efter
du har redigeret i vikariatet. Det øger overskueligheden, da rækker ikke længere 'springer op og ned'.

Det samme gælder vinduet med filteret 'Kun åbne vikariater' aktiveret.

9.8 Fremrykningsforslag

I vikarforslag kan du vælge mellem tra forskellige måder for 'fremrykninger'. Fra version 2011 bliver den af
dig valgte fremrykningsmåde gemt, og når du genåbner vikarforslagsvinduet vil den af dig valgte metode
være valgt.
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9.9 Særopgaver

9.9.1 Oprettelse af særopgaver

Særopgaver kan oprettes direkte fra skemaet med højremusetast. Når kontekstmenuen vælger du
punktet Særopgave.
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Derved åbnes der et nyt vindue. Her kan du vælge klasse, lærer, lokale, og fag. Du kan vælge om du vil
se samtlige elementer, eller kun elementer der er ledige.

Det er ligeledes muligt at oprette særopgaver i 'Skemadialogen'.
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9.9.2 Kopiere særopgaver

Særopgave kan nu nemt kopieres i 'Skemadialogen'

Hvis du ved hjælp af drag&drop flytter en særopgave til en ny position, får du spørgsmålet, om du vil
kopiere i stedet for at flytte særopgaven.

Ved at svare 'ja' kopieres særopgaven.

Meddelsen kan slås fra. Ønsker du den igen på et senere tidspunkt kn den slås til under <Indstillinger I
Diverse> på fanebladet 'Advarsler'.

9.10 Skemadialogen

Skemadialogen i vikarmodus har nu fået sin egen kontekstmenu ved klik med højre musetast.
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På denne måde kan du hurtigt komme ti skemadialogens indstillinger, og til Lokaledialogen. Herudover
kan du vælge Opret særopgaver og hurtigt skifte mellem Lærer- og klassevisning.

9.10.1 Skifte mellem klasse og lærer

Med et højreklik i skemadialogen kan mdu åbne kontekstmenuen. Det sidste punkt i den menu giver dig
mulighed for at skifte mellem visning for lærere eller for klasser. Der skiftes altid til det andet element for
den aktive lektion, altså fra klasse til lærer og omvendt.

9.10.2 Synkronisering

De fleste vinduer i Untis synkroniserer med hinanden. Listen er nu udvidet med yderligere to
kombinationer.
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Lærer- og klasseskemaer og skemadialogen i vikarhåndteringen synkroniserer nu.

Ligeledes synkroniserer Timepuljevinduet og Skemadialogen.
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9.11 Skyderkontrolen ved prioriteringer

I vinduet prioriteringerved optimeringen og ved pausetilsyn bliver der nu brugt skyderkontrol til
indstillingen.

Lige som i normal Untis, kan man nu indstille vægten af prioriteringspunkter med en skyderkontrol, der
forhåbentlig virker mere ntuitiv end indtastningen af en værdi.

Du finder prioriteringerne for vikarforslaget hhv. vikaroptimeringen under <Moduler I Vikarhåndtering I
Indstilinger> på fanebladet Prioriteringer.



Vikarhåndtering 69

9.12 Stand-by duties

Creating stand-by duties requires a little preparation such as setting up a stand-by subject and
specifying which teachers are to hold how many stand-by periods.

Entering this data has been made easier since a dialogue opens the first time the stand-by window is
opened allowing you to input the required data.

You can specify the following parameters for the stand-by subject in this window:

Short name, full name, maximum stand-by periods and teachers who are to take stand-by periods.

The stand-by window then opens and you can enter the number of stand-by periods for the periods in
question.

9.13 Farver i vikarforslag.

Alle lærer kan i stamdata få tildelt en farve. Nu er det også muligt at for vist farvemarkeringen i
vikarforslagsvinduet. Klik på knappen Vis farver
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9.14 Daily comments

You can send your daily comments in the cover planning calendar either

· to all classes and teachers or
· to classes only
· to teachers only
· to selected classes or
· to selected teachers.

The system for selecting the recipients has been greatly simplified.

In the 'Typ' column you can select whether the daily comments should be sent to teachers or to
classes. The default setting is 'All', i.e. teachers and classes will have the benefit of the daily comments.

If you make a selection in the 'Type' column, you can then restrict the selection in the 'Element' column
to certain elements.

 Example :

Daily comments should only be sent to teachers Gauss and Newton.

· Select 'Teacher' in the 'Type' column.

· Select 'Gauss' and 'Newton' in the 'Elements' column.

· Click on the button to the left of the 'Daily comments' column in order to enter or edit text.
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The daily comments will now be displayed for these two teachers.

Settings for daily comments

You can now find the settings relating to daily comments directly in the daily comments window.
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9.15 Vikarudskrift

9.15.1 Sidelayout

I vikarvinduet er der nu en ny knap <Sidelayout> Med denne knap har du mulighed for redigere indholdet
for din liste.

En mere præcis beskrivelse finder du i dnne manual under Almene ændringern - sidelayout .

9.15.2 Sortering efter dato

Hvis du i vikarudskrift sorterer efter lærere, er det nu muligt som sekundærd sorteringkriterie at sortere
efter dato. Skift af dato markeres med en dobbeltlinje.
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10 WebUntis 2011

10.1 Alment

10.1.1 WebServices

F.o.m. version 2011 findes modulet WebServices. Mit dette tillægsmodul er det muligt at sende
skemadata fra tredjeparts programmer. Har det din interesse kontakt venligst Frey Software ApS via
office@untis.dk

10.1.2 Brugerrettigheder

På siden med brugerrettigheder (Administration I Brugergrupper I Rettigheder) kan du nu vælge mellem
forskellige rettighedsskabeloner . WebUntis aktiverer på den måde alle de prædefinerede rettigheder.
Udvalget kan rettes til. Det også muligt, at tildele rettighed aditivt fra flere skabeloner.

Brugergruppers rettigheder kan nu også kopieres.
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10.1.3 Stamdata

Der er nu tilføjet en knap i Stamdata I Elever der gør det muligt at vælge alle studerende med et klik, hhv
slette alle elever der er udvalgt.

10.1.4 Import af brugere

Brugere kan nu også importeres direkte fra en CSV-fil (Administration I Brugere)
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10.2 Indstillinger

10.2.1 Skoledata

Fra version 2001 kan du nu ændre skoledata i (Administration I Indstillinger). Denne funktion må kun
bruges efter forudgående aftale med Frey Software ApS, og bruges kun, hvis skolen ændrer navnet i
løbet af et skoleår.

!
OBS!!!!!
Man må ikke bare ændre i skoledata. Det kræver udstedelsen af en ny licens.

10.2.2 Landespecifikke indstillinger

På samme side findes der også muligheden for at vælge det land man befinder sig i. Valget kan have
indflydelse på regionale funktioner.

10.3 Dagens beskeder

10.3.1 Overskriftslinje

For at skabe et større overblik, hvis der er mange beskeder til dagen, har vi introduceret en
overskriftslinje.Beskeden vises nu, når man klikker på overskriftslinjen.
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10.3.2 RSS

I overskriftslinjen for dagens beskeder, er der nu en knap der giver mulighed for, at stille beskeden som
RSS-fed til rådighed. Funktionen aktiveres på siden <Administration I Indstillinger>

10.4 Meddelsessystemet

10.4.1 Gruppelister

Gruppelister man selv har lavet kan nu også stilles til rådighed for andre brugere.

Brugere med admin-rettigheder kan nu også slette standard-gruppelister.

10.5 Skemaer

10.5.1 Visning af Alias

Fra version 2011 kan du vælge at elementernes alias bliver vist (fremfor betegnelsen eller hele navnet).
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10.5.2 Klasselærer i klasseskema

Klasselærens navn navn udskrives sammen med klasseskemaerne. Denne indstilling finder du i
<Administration I Skemaindstillinger>

10.6 Modul Klasseprotokol

10.6.1 Alment

10.6.1.1 Import af elevdata

Når man importer elever, kan adressedata nu importeres med.
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10.6.1.2 Dagens undervisning for lærere

Ved <Dagens undervisnng - Lærere> vises nu også kontrolstatus mht. at føre fravær.

10.6.1.3 Undskyldningsstatus

Undskyldningsstatus kan defineres under <Stamdata I Undskyldningsstatus>

10.6.2 Pensum

10.6.2.1 Tidsbegrænsning for pensum

Penum kan begrænses, så det kun vises f.o.m. lektionen afholdes. Indstillingen findes i <Klasseprotokol
I Indstillinger>.

10.6.2.2 Undervisingsform

Ved indtastning af pensum, kan man angive undervisningsform (metode)
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Det kan have betydning for statiske opgørelser.

Tip:
Mulige undervisingsformer/metoder oprettes af Protokoladministratoren under <Stamdata I
Undervisningsform>.

10.6.3 Fravær

10.6.3.1 Fravær der tæller eller ikke tæller

Når klasseprotokoladministratoren opretter fraværsgrunde, er det muligt at angive, om fraværet skal
tælles eller om det ikke skal tælles.



80

Denne funktion har indflydelse på optællingen i rapporterne (hvis man her vælger muligheden <Kun
fravær der tæller>.

10.6.3.2 Automatisk undskyldt fravær

Det kan ligeledes indstilles, om fravær automatisk er undskyldt.

10.6.3.3 Tidsbegrænsning ved arbejdet med farvær

Der findes en særlig rettighed, som tillader at arbejde med og ændre

· Fravær der allerede er blevet undskyldt
· fravær der er ældre end n dage/timer
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10.6.4 Fritagelser

10.6.4.1 Fritagelser på bestemte tidspunkter

Det er muligt at indtaste fritagelser, som gælder for alle lektioner på et bestemt tidspunkt

I illustrationen er det bestemt, at elev Arielle har fri efter kl. 13.30

Administratorer kan i øvrigt også ved fritagelser se på ændringshistorikken.

10.6.4.2 Layout

På klasseprotokolsiden vises fritagelser nu med et symbol ved elevnavnet. - og ikke længere i et afsnit
for sig.
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10.7 Rapporter

Rapporter

10.7.1 Ugeoversigt klasser

Rapporten 'Ugeoversigt klasser' kan valgfrit også udskrives uden elevfravær

Med elevfravær
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Uden elevfravær

10.7.2 Arbejdsrapport pr. fag

Arbejdsrapportenpr. fag (med fravær) kan nu hentes af almindelige lærere (og ikke kun klasselærere),
under titlen 'Arbejdsrapport' under <Undervisning I Min undervisning I Rapporter>
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Arbejdsrapporterne kan nu også udskrives for undervisninger uden klasser/hold.

10.7.3 Evakueringsliste

Evakueringslisten er blevet udviddet, og indeholder en komplet liste med samtlige klasser, inkl. elever
der er sat fraværende.

10.8 Bookingsmodul

10.8.1 Lokalespærringer

Lokalespærringer gælder som udgangspunkt fortløbende, dvs. fra det tidspunkt de starter, frem til det
tidspunkt de slutter, og så hvis spærringen løber over flere dage.

Med version 2011 er det nu muligt at begrænse en spærring der gælder i flere dage til et bestemt
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tidspunkt disse dage (fx i 10 dage fra kl. 8.00 - 14.00)

10.8.2 Eksamener

Eksamener findes nu også i modulet Lokalebooking. Læs venligst det relevante i kapitel i
Klasseprotokolafsnittet i WubUntis manualen.

10.8.2.1 Indtastning af eksamener

Start med indtastningen ved at klikke i skemaet på den time eksamenen skal starte.

Klik herefter på knappen <Eksamen> og følg de angivne skridt via knappen <Videre>
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10.8.3 Rettigheder vedrørende ressourcer

På samme måde som ved lokalebooking, sondres der nu også ved booking af ressourcer mellem
Reservation  Booking 

10.9 Modul Kursustilmelding

10.9.1 Kopiering af kurser

Nye ekstrakurser (parallelkurser) kan nu oprettes ved kopiering direkte i Kursuslisten.

10.10 Dagsaktuelle WebUntis-Nyheder

Vi er helt bevidste om, at manualer er forældlede den dag de går i trykken.

Vi forsøger derfor i det mindste at holde vores elektroniske manual ajour
Manualen kan, i lighed med andre Untis manualer downloades fra hjemmesiden
www.untis.dk
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