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Untis 5

1 Untis

1.1 Generelle ændringer

1.1.1 CR Runtime

Ved udførelsen af Untis 2015 bliver CR Runtime ikke længere benyttet, i modsætning til version 2014.
Derved bliver installationspakken mindre og belastningen på systemet mindre.

1.1.2 Menu navigation

I Untis 2015 introduceres menufaner, som kendes fra Office-programmerne.

1.1.2.1 Menuen Data

Menupunktet 'Data' er nu tilpasset standard designet af windows-programmer. I listen under Senest
åbnede data har du nu mulighed for at låse bestemte filer med knappenålen og dermed de permanent
øverst på listen.
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1.1.2.2 Vinduesgrupper

Vinduesgrupper er gemt under mange knapper. Eksempelvis ligger der i <Klasser> under fanen 'Start' et
prædefineret vinduesarrangement:

Med et klik på pilen i bunden af hver knap har du adgang til alle vinduer - opdelt i emner. For klasser er
disse emner: stamdata, undervisning, skemalægning, elevgrupper og tidsønsker.
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Du har også mulighed for at gemme dine egne definerede vinduesgrupper under disse knapper. Du
arrangerer vinduerne, som du mener, er bedst, og vælger derefter undermenupunktet 'Vinduesgruppe |
Gem'.
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Med menupunktet 'Tilbage' kan du slette dine manuelle vinduesgrupperinger igen og vende tilbage til
programmets standardindretning af vinduesgrupperne.

Bemærk:
Du kan også overføre manuelt anlagte vinduesgrupper via 'Data | Import/Eksport | Gruber&Petters |
Formater/vinduesgrupper/bånd'.

1.1.2.3 Enkelt vindue

Hvis du ikke ønsker at arbejde med prædefinerede vinduesgrupper, kan du også indstille Untis til at åbne
det første (seneste) vindue ved et klik på en knap, der bliver opført på menuen. Dette vælger du i menuen
under 'Vinduesgrupper | Enkelt vindue'.
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1.1.2.4 Værktøjslinjen Hurtig start

Du har nu også mulighed for at tilføje enkelte knapper til værktøjslinjen Hurtig start. Du højreklikker på
den pågældende knap og vælger 'Tilføj til værktøjslinjen Hurtig start' i genvejsmenuen. Er der en knap i
værktøjslinjen, som du ikke ønsker, kan du ligeledes fjerne den ved at højreklikke på den pågældende
knap.

Tip: Med et dobbeltklik kan menufaner klappes sammen. For en optimal udnyttelse af den
tilgængelige plads kan du lægge de knapper, du har brug for, i værktøjslinjen Hurtig start og
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efterfølgende sammenklappe menufanerne.

1.1.2.5 MultiUser

Alle manuelt gennemførte ændringer i vinduesgrupper eller værktøjslinjen Hurtig start gemmes under
MultiUser ved den pågældende bruger. For at kunne overføre definitionerne fra en bruger til en anden,
skal du benytte fanen 'Format (gpf-)Eksport' under 'Data | Import/Eksport | Gruber&Petters | Formater/
vinduesgrupper/bånd', forudsat en eksportmulighed.

1.1.2.6 Klassiske menu

Der er altid stadig muligheden for at få den klassiske menu tilbage. Gå til <Indstillinger> i rubrikken
'Diverse' og under punktet 'Tilpasning' kan du deaktivere valgfeltet 'Aktiver menufaner'.

1.1.3 Intelligente valgfelter

I Untis er der mange steder mulighed for at forbinde elementer fra udvalgslisterne med hinanden. I
undervisningsvinduet kan du fx tilknytte undervisning med udvalgslisterne lærer, fag og lokale. Det nye er
den intelligente opførsel af disse udvalgslister. I figuren kan man se hvad der sker, når der indtastes et
"D" i kolonnen "Lærer". Udvalgslisten indskrænker dermed de udbudte lærere til de lærere, der har et
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"D" i deres betegnelse eller fulde navn. Her vil de lærere, hvis betegnelse starter med "D", stå øverst.

For felter, hvor der kan vælges flere elementer - fx i feltet "Klasser" i undervisningsvinduet - kan du med
<CTRL> tasten markere alle de klasser, du ønsker at tildele undervisningen. Ved <ENTER> bliver
indtastningen gennemført.
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1.1.4 Vinduet Indstillinger

I Untis er der talrige indstillingsmuligheder for de forskellige programområder. Tidligere skulle man finde
de særlige indstillinger forskellige steder i programmet. I version 2015 bliver alle generelle indstillinger
sammenlagt i én central dialog. Det drejer sig om følgende områder:

- Skoledata
- Diverse indstillinger (tidligere under 'Indstillinger | Diverse')
- Indstillinger af rapporter
- Vikarhåndtering
- Kursusplanlægning (Valgfag)
- MultiUser
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1.1.5 Værktøjslinjen

I tidligere versioner fik vi rigtig mange henvendelser, hvor brugerne har oplevet at værktøjslinjen ved et
uheld blev skjult af eksempelvis et skemavindue. I den nye version er dette som standard ikke længere
muligt, da værktøjslinjer for de enkelte vinduer ikke længere kan adskilles fra vinduet. Det er dog muligt
at tillade dette igen under 'Indstillinger | Diverse' og punktet 'Tilpasning', hvor du kan aktivere valgfeltet
'Adskil værktøjslinjen'.
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1.1.6 Baggrundsfarve

Det er nu også muligt at definere baggrundsfarver for følgende arbejdsområder:

- Single-user skemamode
- Single-user vikarhåndteringsmode
- MultiUser skemamode
- MultiUser vikarhåndteringsmode
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1.1.7 Sumlinje i stamdata

Hidtil var det kun muligt at vise en sumlinje i undervisningsvinduet. Nu er denne funktion ligeledes
tilgængelig i stamdatavinduet.
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1.1.8 PDF-udskrift

Det er nu også muligt at udskrive samtlige udskrifter i PDF-format. For at gøre dette, skal du bruge
knappen <PDF> i udskrift-dialogen. Det er derfor ikke længere nødvendigt at have installeret din egen
pdf-printer.

1.1.9 Elementvindue

Elementvinduet er et praktisk hjælpeværktøj, når du skal indtaste undervisning eller begivenheder. Det er
nu muligt at fastsætte ("docke") vinduet til kanten af arbejdsområdet. Hold venstremuseknap nede og
træk den til en af pilene. Elementvinduet kan fastlåses i venstre, højre, øverst eller nederste kant.
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Derudover kan du nu også med et klik på venstre museknap vise eller skjule ekstra kolonner.
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1.1.10 Gem visning

Allerede i tidligere versioner var det muligt at integrere enkelte stamdata-, undervisnings- eller
skemaformater i menuen. I version 2015 har vi i den forbindelse forenklet brugerfladen, så du nu kan
sætte hak ved "i menu" direkte i dialogen "Gem visning som".

1.2 Manuel skemalægning

1.2.1 Lokalegrupper i lokaletildelingsdialogen

Hvis du har oprettet lokalegrupper, vil der i den nye version nu være en kolonne med lokalegrupper i
lokaletildelingsdialogen.
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1.2.2 Funktion 'Udvidet opløst kobling'

Nu kan du kalde dialogen "Udvidet opløst kobling" i skemaets genvejsmenu (ved et højreklik).
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1.2.3 Bytteforslag

Bytteforslag er nu tilgængeligt som et punkt under menufanen "Skemalægning". Med den nye knap
<Opdater> kan man se forslag til en anden time uden at skulle lukke vinduet ned og åbne det op igen.

1.2.4 Rapporter

I Untis er der talrige rapporter, der fortæller noget om, hvor vanskeligt eller nemt de indtastede
skemabrikker kan skemalægges. Samtlige af disse rapporter er nu også til at finde som knappen
<Rapporter> under menupunktet 'Skemalægning'.
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1.3 Skemavisning

1.3.1 Oversigtsskemaer

På utallige opfordringer er det nu muligt, at filtrere de viste elementer i oversigtsskemaerne. Hvis du
eksempelvis ikke ønsker at få vist alle klasserne i et klasse-oversigtsskema, trykker du blot oppe på
udvalgslisten og indtaster de klasser, du ønsker at se - adskilt af komma. Endnu nemmere er det at
markere de ønskede klasser i elementvinduet og trække dem ned i skemaet via Drag&Drop.

Er visningen i oversigtsskemaet for begrænset, kan du ligeledes trække flere elementer ind fra
elementvinduet. Det er også muligt at indføre flere elementtyper - i figuren ser du en skemavisning af
klasserne fra de to første årgange samt skemaer for lærer Arist, Callas og Nobel i samme oversigt.
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1.3.2 Lokalefarve i skema

I den nye version vises det enkelte lokales farve nu i skemaet.
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1.3.3 Nye felter i skemaruden

Ved udformningen af skemaruden er der nu yderligere to felter til rådighed:

- Linjetekst
- Linjetekst 2
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Når et af disse to felter vil blive vist i skemaet, vil indholdet fra feltet "særlig tekst" ikke længere være
synligt. Dermed er det nemt at vise etiketter i skemakoblingen linje for linje.

1.3.4 Sidelayout

1.3.4.1 Enkeltskemaer

Sidelayoutet, der blev introduceret i version 2014 til produktion af lister, er i version 2015 nu også
tilgængelig via skemaerne. Du finder det via menufanen <Sidelayout> i vinduet 'Skemalægning' eller i
værktøjslinjen hurtig start. I højre side har du grafiske informationsblokke til rådighed, som du kan
medtage i designet via Drag&Drop. Denne figur viser, hvilke yderligere indstillinger du har til rådighed:

Følgende muligheder er nye:
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- Udskrift af klasselærerens skema sammen med klassens skema (det samme gør sig gældende for
lærernes skema).

- Udskrift af en liste, der indeholder alle lærere, som underviser den pågældende klasse. Den indeholder
i dette tilfælde også informationer om, hvilke lærere, der underviser i hvilke fag.

1.3.4.2 Oversigtsskemaer

Sidelayoutet for oversigtsskemaer findes selvfølgelig med alle de funktioner, som allerede er beskrevet i
afsnittet for enkeltskemaer. Behandlingen af underskrifter skal på dette punkt dog nævnes. Ligesom med
koblingsnoter kan du vise underoverskrifter i skemaet via Drag&Drop. I figuren slippes underoverskriften
på klasse 2a, altså efter det 2. element. Det betyder, at man får en underoverskrift efter hvert 2. element.
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1.4 Afdelingsskema

1.4.1 Lokaler med flere afdelinger

På universiteterne er der ofte en central forelæsningsbygning, hvis lokaler deler fakulteter. I dette tilfælde
kan et auditorium ikke kun tilhører én afdeling (= fakultet), men kræver, at flere fakulteter får ret til at
bruge lokalet. Untis 2015 tager nu højde for dette ved at give dig mulighed for at tildele lokaler mere end
én afdeling.

1.4.2 Afdelinger til fag

Også for fag er det nu muligt at tildele afdelinger. Derved kan man undgå, at drop-down menuen bliver
unødvendigt fyldt op med fag, der ikke er relevante for netop din afdeling.
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1.4.3 Valgfelt Afdelinger

Hvis du klikker på menufanen <Afdelinger> under fanen 'Start', åbnes en gruppe af vinduer med alle de
stamdata, der har relation til afdelinger.

På pilen under menufanen <Afdelinger> kan du hurtigt skifte til en anden afdeling.
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Det er også nyt, at et generelt valg af afdeling påvirker elementvinduet.

1.5 Periodeskema

1.5.1 Kendetegn ved låste perioder

Låste perioder i periodevinduet bliver nu i periode-udvalget markeret rødt og med en stjerne.
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1.6 Infoskema

1.6.1 Ticker: Omstilling til JavaScript

Ved udskrift af Monitor-HTML er der mulighed for at vise yderligere oplysninger på HTML-siden via en
Ticker. Hidtil blev JAVA teknologien brugt, hvorfor det var nødvendigt at installere JAVA på enheden. Nu
anvendes JavaScript i stedet, så kravene til denne enhed falder betydeligt.

1.6.2 E-mail forsendelse

1.6.2.1 E-mail dialog justerbar størrelse

I tidligere versioner havde mail-tekstfeltet en låst størrelse. Det var besværligt, når du skulle skrive
længere beskeder. I Untis 2015 kan man derfor nu justere denne dialog til den ønskede størrelse.

1.6.2.2 Krypteringer

I Untis 2015 understøtter vi nu SSL/TLS kryptering. Desuden kan du ovenover angive hvilken SMTP-port,
der anvendes til mail-forsendelse. De nødvendige indstillinger finder du i dialogen 'Indstillinger' under
'Diverse' og punktet 'E-mail'.
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1.6.2.3 Forsendelse af ugeværdier

Efter ønske er det nu også muligt at sende ugeværdier til sin mail. Du bruger fanen 'Ugeværdier' i
dialogen 'Sende mail' under Infoskema-modulet.

1.6.2.4 Forsendelse af timelister

Også timelister kan du nu sende via e-mail.
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1.6.2.5 Forsendelse af pdf-filer

Alle Untis-mails kan nu valgfrit sendes som information i HTML eller PDF format. For at gøre
sidstnævnte, skal du blot sætte hak i boksen 'PDF' i mail-dialogen.

1.7 Kalender-semesterskema

1.7.1 Hastighed

Ved anvendelsen af årslektioner opstår der tit rigtig meget data. I udviklingen af Untis 2015 blev der lagt
vægt på at øge hastigheden, så det går betydeligt hurtigere, når du åbner vinduet Kalender-
Semesterskema. Men også hastigheden, når man arbejder med årslektioner i undervisningsvinduet bliver
øget væsentligt.
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1.7.2 Diagnose

Særligt i forbindelse med arbejdet med årslektioner er diagnosepunktet 'Skemalægning af kalender-
fravær' indført. I billedet er det eksempelvis tydeligt, at Lærer Hugo er fraværende hele dagen den 5.
oktober, men samtidigt er der blevet planlagt 4 lektioner for ham denne dag.

Desuden påvirker kalender-fravær nu også diagnosepunktet 'Lærer: For få tilgængelige timer' i rubrikken
'Indtastede data'.
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1.7.3 Advarsel ved skemalægning af fravær

Når du indtaster fravær for en lærer i Kalender-Semesterskema, der for det pågældende tidspunkt
allerede er skemalagt, dukker der straks en advarsel op. Her kan du enten acceptere forholdene eller
fjerne de skemalagte timer.
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1.7.4 Fjerne skemabrikker med CTRL + Drag&Drop

Når en årslektion fjernes fra skemaet, vil fordelingen af disse timer som standard bibeholdes for den
aktuelle uge i vinduet 'Kalender-Semesterskema'. Når du så skifter uge i skemaet, forsvinder de fjernede
skemabrikker fra området med ej-skemalagte timer ved siden af skemaet.

Nu er det muligt at fjerne en skemabrik med <CTRL> + Drag&Drop i skemaet. Dermed fjernes også
fordelingen i den aktuelle uge. Således er det nu lettere at flytte lektioner direkte fra en uge til den
næste.
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1.8 Kursusplanlægning

1.8.1 Totaloptimering

Totaloptimeringen (indført i version 2014) til automatisk oprettelse af bånd er blevet udvidet med en
række indstillingsmuligheder. Således har du nu med disse tre prioriteringsparametre mulighed for:

- at optimere klassetrin enkeltvis

- at tilpasse optimeringsstyrke med optimeringstallet (Advarsel: selvom indstillingen '9' giver de bedste
resultater, tager det også betydeligt længere tid end lavere vægtet optimering).

- at tillade at lægge kurser til låste bånd

- at fastlægge, at der kun må være kurser med samme antal ugelektioner i båndene

- ikke at opsplitte låste bånd.
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1.8.2 Eksamener - samspil med Vikarhåndtering

Ved indtastning af eksamener har du hele tiden haft muligheden for at overføre disse til ekstra aktiviteter i
vikarhåndteringen. Men hvis eksamenen senere blev ændret, kunne disse ændringer ikke spores tilbage
i vikarhåndteringen og skulle manuelt korrigeres. I Untis 2015 behøver du ikke længere overføre
eksamener til ekstra aktiviteter, men du kan nu direkte skifte frit til vikarhåndtering. Dermed bliver senere
eksamensændringer (såsom det lokale, eksamenen finder sted) udgivet direkte og behøver ikke at blive
efterset manuelt.

På billedet ser du, at lokalet for eksamenen er ændret fra R05 til R09. I vikarhåndteringen ses denne
ændring så straks.
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1.9 Fagfordeling og tjenestetidsberegning

1.9.1 Undervisningsgrupper: Faktor

I vinduet 'Undervisningsgruppe' blev feltet 'Faktor' altid udfyldt med '1.000', når der ikke blev tilføjet en
faktor manuelt. Men det var for det første ikke tydeligt, hvordan de automatisk beregnede faktorer så ud,
og for det andet kunne man ikke tildele en faktor på '1'. I Untis 2015 bliver de automatiske faktorer nu vist
i en grå, kursiv skrift. Så snart en faktor bliver indtastet manuelt, vises det på skærmen i standard
skrifttype. I nedenstående billede ses det tydeligt, at der er beregnet faktorer for både
undervisningsgruppe H1 og H2 - her er endnu ikke grebet manuelt ind. De dimitterende klasser stopper
dog et par uger tidligere og har manuelt fået tildelt faktoren 1.

1.9.2 Undervisningsvindue: Fanen Værdier

I undervisningsvinduet kan man åbne kartotekskortvisningen via den lille sorte pil i venstre hjørne. På
fanen er alle de felter synlige, som er til rådighed for undervisningen. Fanen 'Værdier' er indholdsmæssigt
blevet grundigt revideret. For det første er informationen nu bedre grupperet og dermed også mere
læselig, og for det andet vil de blå og understregede links nu føre dig videre til andre vinduer. Følgende
billede viser dig, hvilke links, der fører hvorhen.
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1.9.3 Stamdata for lærere: Fanen Værdier

Også i stamdata for lærere er fanen 'Værdier' blevet grundigt revideret. Linkene fører til de samme vinduer
som i undervisningsvinduet.

1.9.4 Ugeværdier

I 'Ugeværdier' er der i rubrikken 'Afregning' en ny kolonne. Denne viser summen af 'Anvendt-budget' og
'Total'.
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1.9.5 Undervisningsmatrice

Undervisningsmatricen er i Untis 2015 fuldstændig revideret.

1.9.5.1 Visning

Når der er anført et tal i et felt, betyder det, at der er flere undervisninger overlejret. Så snart det
pågældende felt aktiveres, vises en liste med alle underliggende undervisninger i nederste del af
matricen. Koblinger er markeret med koblingssymbolet.
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1.9.5.2 Rækker / kolonner

Klikker du på den lille grå pil i række- eller kolonneoverskriften kan du eksempelvis skifte visningen fra
'Fag' til 'Lærer'. Her kan du desuden bestemme om rækkefølgen skal sorteres efter stamdata eller
alfabetisk. Du kan også indskrænke de viste elementer.
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1.9.5.3 Find elementer

I øverste venstre del af matricen har du mulighed for at søge efter enkelte elementer. Klikker du fx på
faget 'His', bliver den første undervisning i dette fag aktiveret. I billedet bliver der klikket på 'His, 3a' i
søgefeltet, og undervisningen for klasse 3a i faget 'His' bliver dermed aktiveret.
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1.9.5.4 Fremhæv forslag med farve

Når du sætter hak i 'Fremhæv forslag' i øverste del af matricen, får nogle af felterne i matricen en grøn
baggrundsfarve. Så snart du klikker på en af disse felter, dukker ikonet for 'Lærerforslag' op, som du kan
klikke på for at åbne Lærerforslag og dermed ændre lærertildelingen.
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Under undervisningsmatricens <Indstillinger> kan du selv indstille de betingelser, der skal være opfyldt,
for at et felt er farvet.

1.9.5.5 Filter

Sætter du hak i 'Filter', så vises kun de relevante rækker for de kolonner, du vælger at hakke af. I billedet
er fagene 'Kem', 'Eng' og 'His' aktiveret. Dermed bliver visningen indskrænket til kun at vise de rækker,
der indeholder indtastninger for 'Kem' eller 'Eng' eller 'His'.
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1.10 Vikarhåndtering

1.10.1 Kalendervindue efter afdeling

Når du bruger modulet 'Afdelingsskema', reagerer kalendervinduet i vikarhåndtering fremover for den
valgte afdeling.
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1.10.2 Skemadialog

I skemadialogens <Indstillinger> i vikarhåndterings modus kan du også tilpasse den horisontale visning.

Derudover kan du nu skifte mellem klasse- og lærervisning via de øvre faner.

Kendetegnet for koblinger har også ændret sig. Således bliver koblinger nu markeret med et '.' ligesom
alle andre steder i programmet. For specialtegn, der vises i tabellen, vil et værktøjstip informere dig om,
hvad hvert tegn betyder.
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I den nederste del af skemadialogen er det nu også muligt at serieændre (se billede).

1.10.3 Sammenlægge blok-vikariater

Blok-vikariater er som standard sammenlagt i vikariatlisten. Tidligere var det ikke muligt at ændre dette. I
Untis 2015 har du nu mulighed for selv at vælge, om blok-vikariater skal fremstå som blok eller som
enkelte rækker. Det vælger du via funktionen "sammenlæg blok-vikariater" under vikariatlistens
sidelayout.
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1.10.4 Vikaropgave: sammenlægge stamdatafelter

I vikariatlistens sidelayout har du med et hak i boksen 'Stamdata i enkelt felt' nu mulighed for, at
ændringer for klasser, lærere, fag og lokaler ikke længere er adskilt i to felter, men kun er til stede i ét
felt. Dermed bliver læseligheden af vikariatlisten betydeligt bedre.

1.10.5 Vikarforslag

Hidtil var der vikarforslag for hhv vikariater og pausetilsyn i særskilte vinduer. I Untis 2015 er det nu
sammenlagt i ét og samme vindue.
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1.11 MultiUser

Arbejdet med eksterne ressourcer har teknisk set fået 'nye ben at gå på'. Således er arbejdshastigheden
øget, så man nu meget nemt kan arbejde med mange eksterne ressourcer.

2 WebUntis

2.1 WebUntis Grundmodul

Følgende afsnit beskriver de nye funktioner i version 2015 til tidspunktet for udgivelsen, idet de nye
funktioner der tilføjes herefter vil være at finde i en opdateret WebUntis manual i løbet af efteråret.

2.1.1 Undervisningssynkronisering med Untis

Bemærk:
Følgende afsnit  vedrører ændringer i  datasynkroniseringen med Untis.  Læs venligst  dette kapitel meget
nøje.

Tidligere blev undervisning synkroniseret mellem WebUntis og Untis efter undervisningsnummeret og
nummeret på de mulige koblingslinjer. Dette har i nogle tilfælde ført til vanskeligheder med
datasynkroniseringen - især når undervisning i forskellige perioder er koblet forskelligt.

Derfor er mekanismen bag datasynkronisering grundlæggende blevet ændret. Identificeringen af en
undervisning er nu baseret på en af kombinationen KLASSE og FAG.

Hvis denne kombination ikke er entydig, er Untis-skemalæggeren nødt til at tilføje en Elevgruppe . Så vil
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sammenhængende undervisning være baseret på kombinationen af FAG og ELEVGRUPPE.

Bemærk:
Med  version  2015  kan  kun  entydig  undervisning  eksporteres  fra  Untis  til  WebUntis  i  ovenstående
forstand. Er undervisningen for WebUntis ikke entydigt identificerbar, får du en advarsel i  Untis  om, at  du
skal indtaste en elevgruppe , så undervisningen tydeligt kan identificeres.

I de følgende tilfælde skal elevgrupper i fremtiden allerede være registreret i Untis:

1. Klassedelinger (forskellige elevgrupper)

2. Undervisning i teams (samme elevgruppe)
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3. Forskellige kurser i forskellige tidsrum (forskellige elevgrupper)

Tip:
Ved overførsel af vikariatdata kan det nu konstateres, at åbne vikariater ikke overføres til WebUntis.

2.1.2 Beskeder

2.1.2.1 Vedhæftede filer i beskeder

Ved afsendelse af beskeder kan du nu også vedhæfte filer.

Når du opretter en ny besked, skal du bare klikke på knappen 'Vælg fil' og vælge den ønskede fil.
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Tip:
Bemærk, at der nu ved oprettelsen af beskeder er forskellige formateringsindstillinger tilgængelige.

2.1.2.2 Notifikation efter undervisningsimport

Som en generel valgmulighed i indstillinger kan du nu bestemme, om alle lærere automatisk skal
underrettes ved en undervisningsimport (gælder sådan set også for skemaændringer).

2.1.2.3 Dagens beskeder

Editoren i Dagens beskeder er blevet udvidet med formateringsmuligheder og muligheden for at indsætte
hyperlinks.
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Denne formatering af dagens besked kan naturligvis blive vist igen.
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2.1.3 Stamdata

2.1.3.1 Lærer

 Lærerstatus og ugeværdier er nu som standard hentet fra Untis.

I indstillingerne kan du også angive, om lærernes farver fra Untis også skal overtages af WebUntis.
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2.1.3.2 Elever

CSV- og Excel-download under <Stamdata> | <Elever> er blevet udvidet til at omfatte elevernes
adresser.
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2.1.3.3 Lokaler

For lokalestamdata er der blevet oprettet en analog import til elevstamdata.
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2.1.3.4 Lærerkompetencer

Konceptet med lærerkompetencer er blevet gennemrevideret i WebUntis version 2015.
Lærerkompetencer kan som stamdataelement nu frit defineres.
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En af konsekvenserne er, at fag således kan knyttes til flere lærerkompetencer. Du kan oprette
lærerkompetencer ved at trykke på <Ny> i samme vindue.
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Bemærk at du også kan definere de administrative felter med det nye koncept Lærerkompetencer.
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2.1.4 Træffetider

Også under Træffetider er der en række nye tilføjelser.

Under de generelle indstillinger kan man indtaste skolens telefonnummer, som vil blive vist under
Træffetider.

Under skemaindstillinger kan man også vælge at aktivere, at læreren kan kontaktes på et
telefonnummer.
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Telefonnummeret kan indtastes centralt under <Stamdata> | <Lærer> eller personligt for hver lærer i
deres egen Profil .
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Tip:
Vi anbefaler, at kontaktinformationer for hver lærer løbende bliver opdateret. Så er disse data som regel
mere pålidelige end hos en centralforvaltning i sekretariatet.

Desuden vil alle lokaleoplysninger også blive vist i Træffetider.

2.1.5 Elevgruppe tildeling

Tildelingen af elever til elevgrupper, som du finder under <Undervisning klasser>, er blevet
gennemrevideret i version 2015.
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Knappen <Tildel elever til elevgrupper> er et komfortabelt værktøj til at give elever forskellige elevgrupper.
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Kombinerede udvalgskriterier gør det muligt at udvælge specifik undervisning.
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I selve vinduet kan du nemt tildele elever til den enkelte undervisning ved at sætte kryds i de relevante
kolonner.

2.1.6 Integration med andre systemer

Under <Indstillinger> | <Integration> er der nu en side med indstillinger af diverse parametre, der er
relateret til udveksling af data med andre systemer.
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2.1.7 Lokaleændringer

I 'Dagens undervisning lærere' bliver lokaleændringer nu også fremhævet med en farve.

2.1.8 Kompatibilitet med Office 365

I forbindelse med kompatibiliteten med Office 365 er der indført en ny indstilling under ICS Format. 

For at vise en iCal-kalenderbegivenhed, skal du sætte indstillingen BUSYSTATUS for MS Office 365 til
aktiv.
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2.1.9 Dagsoversigt

Hidtil er tomme spalter i dagsoversigten automatisk blevet skjult. I version 2015 kan du selv vælge, om
de skal skjules. Denne indstilling finder du under <Indstillinger> | <Skemaformater>.
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2.1.10 Vikariatliste

Vikariatlister er hidtil blevet oprettet gennem en direkte URL indtastning i formen

.../WebUntis/substmonitor.do?school=<SCHOOL>&<WEITERE PARAMETER>

I version 2015 har du nu en praktisk indstillingsside tilgængelig. Du åbner siden under <Indstillinger> |
<Vikarformat>
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Bemærkning
Det nye er her visningen af pausetilsyn samt muligheden for at få vist alle dage.

På siden med vikarformater kan du vælge at aktivere eller deaktivere visningen af Vikariatlisten på en
computer.
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2.1.11
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2.2 Modulet Lokalebookning

2.2.1 Bookninger

Søgevinduet for lokale- og ressourcebookninger er blevet forenet og gjort mere intuitiv. Den separate
dialog til Avanceret søgning var blevet forældet.

2.2.1.1 Lokalebookninger
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2.2.1.2 Ressourcebookninger

Bemærkning:
Når du opretter en ny ressource, kan du nu i feltet 'Ansvarshavende' filtrere efter brugergruppe og
afdeling.
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2.2.2 Rapporter

For rapporterne er der også flere filtreringsmuligheder tilgængelige.
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Bemærk:
Rapporten Belægningsstatistik  er også blevet revideret.

2.2.3 Aftaler

I Aftaler vises der nu også helligdage.
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Bemærk:
I version 2015 vil deltageren i en aftale automatisk modtage en besked gennem Untis' interne
meddelelsessystem.

2.2.4 Min undervisning

I listen Min undervisning er der indført et direkte link til bookninger for hver undervisning.
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2.3 Modulet Klasseprotokol

2.3.1 Tilpasning af undskyldninger

Under klasseprotokollens indstillinger kan du via to tekstbokse uddybe din undskyldning .
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2.3.2 Afbrudt fravær

Fravær, der bliver midlertidigt afbrudt (fx i forbindelse med en eksamen), kan nu ses i klasseprotokollen
med et symbol for afbrydelse og et tilhørende tooltip.

2.3.3 Notifikation ved åbne lektioner

I vinduet Åbne lek tioner/k lasser kan du nu ved et enkelt klik automatisk underrette hver lærer, der stadig
har åbne lektioner.

2.3.4 Protokolnoteringer

Klasseprotokollens protokolnoteringer kan nu i version 2015 frit defineres og grupperes.
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2.3.5 Eksamener

2.3.5.1 Eksamensspærring

Eksamensspærring (Indstillinger, "Prüfungssperren") kan nu også indtastes for flere klasser.
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2.3.5.2 Eksamensregler

Reglerne om maksimalt tilladte antal eksamener pr elev i en vis periode er blevet udvidet med en
yderligere valgmulighed. Dermed er det nu muligt, at forbyde en eksamen den første dag efter et vist
antal undervisningsfri dage - det kunne fx være ved første skoledag efter tre feriedage.
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2.3.6 Lægeerklæring

Efter ønske bliver der nu i elev-stamdata gemt en dato sammen med den obligatoriske lægeerklæring.
På den måde kan man fastslå, hvornår lægeerklæringen blev noteret.
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2.3.7 Rapporter

Under rapporterne kan du nu også udskrive jeres skolelogo.

2.3.7.1 Fravær og manglende tilstedeværelse

Under Rapporter kan du finde en ny rapport for 'Fravær' og 'Oversigt over manglende tilstedeværelse' pr
elev og undervisning.
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2.3.7.2 Protokolnotat pr. elev

I rapporter under Protokolnoteringer bliver faget nu også vist.
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2.3.7.3 Arbejdsrapport til undervisning

Arbejdsrapporten til undervisning har efter ønske fået tilføjet en kolonne med ugedage og en linje med
rapportens udskriftsdato.

2.3.7.4 Arbejdsrapport med lektier

Arbejdsrapporterne til undervisning bliver udvidet med lektier.
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2.3.7.5 Fravær pr elev

Rapporten ' Fravær pr elev pr lektion' bliver udvidet med en kolonne for undervisningsnummer ved et
Excel-udtræk.
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2.4 Modulet Kursustilmelding

2.4.1

2.4.2 Flere tilmeldingsstatuser

Ved tilmeldingsfrister for kurser kan man nu aktivere flere tilmeldingsstatuser på én gang.

2.4.3
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2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8 Dataoverførsel til Untis

Ved dataoverførsel fra WebUntis til Untis kan man nu også medtage kursernes elevantal og eventuelle
tidsfrister (se billede).
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2.5 Modul SMS

I WebUntis 2015 har vi fået et nyt modul, WebUntis SMS.

Med WebUntis SMS er det muligt for skoleledelsen at sende SMS'er ud til forældre, lærere eller elever
nemt og hurtigt.
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Hvis det har interesse, så kontakt Frey Software for mere information.

2.6 Untis Mobile

Untis Mobile giver dig en hurtig og effektiv adgang til up-to-date skemainformation på din Android-telefon,
som bliver løbende forbedret. Når du er online, synkroniseres de daglige skemaændringer over
internettet. Med den aktuelle version kan du nu også indtaste elevfravær fra din mobil.
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Du kan hente appen Untis Mobile gratis i Google Play.
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