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Generelle ændringer 5

1 Generelle ændringer

1.1 Størrelse på udvalgsliste

I samtlige vinduer for Stamdata, Undervisning, Skemalægning samt Skema ændrede udvalgslisterne
(drop-down menuerne) sig fra et element til et andet. Størrelsen på disse udvalgslister blev rettet - også
for Untis 2012. Det kunne forårsage problemer, hvis for eksempel klassebetegnelserne var meget lange. I
Untis 2013 er det nu muligt at ændre størrelsen på disse drop-down menuer centralt under 'Indstillinger |
Diverse | Tilpasse'.

1.2 Kopier/Sæt ind fra tekst

Indtil Version 2012 resulterede tastekombinationerne <CTRL>+C (kopier) eller <CTRL>+X (klip)
eksempelvis i undervisningsvinduet altid i at hele undervisningen blev placeret i udklipsholderen. Når du i
Untis 2013 har fokus på en undervisningslinje, er denne adfærd uændret. Men hvis fokus er på en
konkret celle, bliver teksten fra udklipsholderen indsat i det markerede felt. Denne adfærd gælder for alle
vinduer for Stamdata, Undervisning og Vikarhåndtering.
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1.3 Mouseover til lange tekster

Skulle der i et vindue for Skemalægning eller Vikarhåndtering være en tekst, som er længere end feltets
egen bredde, kan du føre musen henover teksten. En mouseover (hjælpetekst) viser dig teksten i sin
fulde form.

1.4 Linjeskift

Når du indtaster data, kan det ske, at enkelte felter har brug for mere plads end feltets bredde giver. I
disse tilfælde kan du klikke med højre musetast på spalteoverskriften og vælge 'Linjeskift' i
genvejsmenuen. Dermed bliver den samlede tekst tilpasset i cellen over linjeskift.
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2 Stamdata/Undervisning

2.1 Flere lokaler pr. koblingslinje

I Untis 2012 blev det også muligt at tildele flere lokaler til en undervisning. Dertil skulle man dog oprette
en koblingslinje for hvert lokale, der skulle skemalægges. I Untis 2013 er dette ikke længere nødvendigt.
Du kan indtaste alle de lokaler, du ønsker at tildele en bestemt undervisning, adskilt af kommaer i
lokalefelterne.

Bemærk:
I Vikarhåndtering er det kun muligt at ændre det første lokale på denne måde. Begge lokaler vil kunne
ses i lokalefeltet i vikarlisten, men det andet indikerede lokale bliver kun vist som information og kan ikke
ændres.
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2.2 Autom. farvetildeling til nye elementer

Når du indtaster stamdata, kan du nu benytte knappen <Element farve> i det relevante stamdatavindue
for at specificere, at der automatisk skal tildeles en farve til nyligt oprettede elementer.

2.3 Lærer status

I nogle lande er lærerstatus vigtigt for lønberegning. Tidligere har det kun været muligt at tildele én status
til en lærer for en periode. I Untis 2013 er der nu tilføjet felterne 'Status fra' og 'Status ny'. Dette tillader,
at man kan tildele to forskellige statusser inden for en enkel periode. Indtast den gældende status fra
periodestart i feltet 'Status'. Hvis en ændring bliver nødvendig under perioden, skal du indtaste den
pågældende dato for statusskift i feltet 'Status fra' og indtaste den nye status i feltet 'Status ny'.

2.4 Udvidet visning

Untis 2013 gemmer status for stamdata- og undervisningsvinduer relateret til formularvisninger. Hvis
formularvisningen var åben sidste gang vinduet blev lukket, vil det også blive vist udvidet, når vinduet
åbnes igen.
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2.5 Tidsønsker

Layoutet for vinduet 'Tidsønsker' er blevet fuldstændig revideret. Uspecificerede tidsønsker arrangeres nu
under de specifikke tidsønsker og indtastes række for række. Vælg først tidsintervallet, som
tidsønskerne skal gælde for, vælg derefter antal og til sidst prioritet. Figuren viser, at en dag og
eftermiddag altid skal holdes fri. Hvis en yderligere eftermiddag vælges med prioritet '-2', vil systemet
forsøge at skemalægge en yderligere fri eftermiddag.
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2.6 Multipel markering

Det er nu muligt at markere flere rækker samtidigt (som ikke umiddelbart ligger efter hinanden) i alle
stamdata- og undervisningsvinduer ved brug af <CTRL> tasten. På denne måde bliver det let at lave
serieændringer.
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3 Manuel skemalægning

3.1 Erstatte lærere i undervisning

I skemalægningsdialogen kan du via knappen <Tildel lærere> søge efter lærere for en specifik
undervisning, som kan overtage denne periode af undervisning uden at skabe kollision. Du kan nu sætte
hak i boksen 'Vis også lærere med kollisioner' for at opliste de kollegaer, for hvem det kræver en
skemaændring, før de kan tildeles.

3.2 Skemalægning: drop-down menu

Bredden på udvalgslisten kan nu ændres via feltet 'Width of the drop-down menu for elements' under
'Indstillinger | Diverse | Tilpasse'.
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3.3 Genveje

Det er allerede muligt i Untis at benytte genveje. Øvede Untis-brugere kan allerede bruge disse genveje
(dvs. tastekombinationer) for at spare tid. Denne egenskab er blevet udvidet i Untis 2013 for at inkludere
de følgende muligheder:

<CTRL> + R: Åbner dialogen 'Tildel/slet lokale' i alle skemaformater.

<DEL>: Ved brug af denne tast i et åbnet skema vil ændre den aktive time fra skemalagt til ej-
skemalagt.

<CTRL> + D: Tidsperioden veksler mellem 'Uge' og 'Totale skoleår/halvvår'.

3.4 Vurdering af aktuelle periode

Når du f.eks. ønsker at skifte en time fra Man-1 til Tor-3 kan du ganske enkelt benytte drag&drop
funktionen. Men hvordan kan du vide om det er muligt at bytte en ikke-undervist time for klassen ud med
en time, som allerede er blevet skemalagt? I Untis 2012 var det allerede muligt at gøre dette i
skemadialogen. En løsning er nu også mulig for manuel skemalægning i skemaet. Klik på den time, du
ønsker at flytte og hold venstre museknap nede i 2 sek. før du bevæger musen. Lektioner, som kan
skemalægges her, vil nu blive fremhævet grønt.
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3.5 Skemalægningsdialog: Historik

Skemadialogens historik er hidtil kun blevet brugt til at vise den ændrede tidsperiode. Du vil nu her kunne
se læreren eller klassen involveret for hvert skemalægningstrin.
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3.6 Bytteforslag

Bytteforslag vil nu også vise 4. grads bytninger (dvs. bytteforslag, hvor fire lektioner er involveret), hvilket
øger mulighederne gevaldigt for at lave manuelle forbedringer. Desuden vil der nu også være faner i
skemaerne, som viser alle klasse- og lærerskemaer, der er involveret ved hvert byt.

Bemærk:
Disse 4. grads bytninger vil ikke kun tages højde for i bytteforslag. De vil også blive prøvet under
optimering. Nyd de endnu bedre beregnede resultater, som Untis 2013 nu leverer!

3.7 Byttekæde

Nogle lektioner vil blive markeret med en blå pil, hvis du bruger drag&drop i Untis 2013 for at flytte en
lektion i et skema. Det indikerer, at det er muligt at lave en byttekæde med disse lektioner. Den røde pil
i figuren viser hvordan byttekæden kunne se ud.
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Hvis lektionen også fremhæves grøn, betyder det stadig at de to lektioner kan byttes. Så snart du slipper
den lektion, du vil flytte, vil et vindue dukke op og spørge dig om du ønsker at gemme blokken, lave en
kollision, bytte lektionerne eller lave en byttekæde.

4 Optimering

4.1 Udskrift af diagnose

Du kan nu også udskrive de overtrædelser, der er angivet i diagnosen. De aktuelt angivne overtrædelser
vil blive udskrevet, hvis fokus er på detaljevinduet.
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Men det er også muligt at udskrive et resumé over alle diagnosticerede overtrædelser. For at gøre dette
skal du have fokus på venstre sektion af vinduet og klikke på <Udskriv>. Benyt valgmuligheden 'Udskriv
alle overtrædelser' for at vælge, hvorvidt der kun skal udskrives resuméet eller alle overtrædelser.
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4.2 Skemalægge klasser på fortløbende dage

Nogle klasser i erhvervsskoler har ofte kun lektioner to dage om ugen. Valget af ugedage er ligegyldig.
Men de to dage skal være fortløbende for at sikre, at eleverne kun har behov for at rejse én gang. At
angive dette for optimering var førhen ikke muligt. Untis 2013 yder nu et afkrydsningsfelt '(2) 2 fortløbende
dage' i klasse stamdata. Et kryds i denne boks vil sørge for at betingelsen opfyldes.
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Bemærk:
Bemærk venligst at man kun kan sætte hak denne boks, hvis tilstrækkelige dage er blevet blokeret i
klassens tidsønsker for at give plads til skemalægning af to dage.

4.3 Maksimal tilstedeværelse

Nogle skolesystemer foreskriver et maksimalt antal timer, en lærer skal være tilstede på skolen hver
skoledag. Varigheden af denne tilstedeværelse inkluderer undervisningstimer, lektioner uden
undervisninger og spisepause. Untis 2013 tillader nu at man kan definere disse antal timer i lærer
stamdata. Optimering vil tage hensyn til dette. Der er ligeledes et specifikt vægtnings- og diagnose
element for denne betingelse.
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4.4 Lokalegrupper

I lokaleplanlægning vil systemet af alternative lokaler nå en grænse, hvis et lokale skal placeres i flere
ringe af alternative lokaler. Et eksempel på dette er et antal af IT-lokaler, som er udstyret med meget
forskellige softwareprogrammer. Menupunktet 'Stamdata | Specielle data | Lokalegrupper' i Untis 2013
tillader dig at definere lokalegrupper, hvor ét lokale er i stand til at være del af enhver lokalegruppe.
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Disse lokalegrupper kan tildeles undervisning via felterne 'faglokale' og 'stamlokale'. Optimering vil
derefter vælge og skemalægge et af lokalerne fra lokalegruppen.

Tip:
Lokalerne i en lokalegruppe behandles ens, dvs. fra optimeringens synspunkt er det ligegyldigt hvilket af
lokalerne, der bliver skemalagt. Dette gør det nemt at danne klasser uden et udpeget lokale. Opret blot
en lokalegruppe og tildel den til de undervisninger for klassen, som ikke har et udpeget lokale.

Bemærk:
Alle lokaler i en lokalegruppe bør have samme lokalevægtning i lokale stamdata.

4.5 Diagnose: Låst fagrækkefølge

Overtrædelser af 'Låst fagrækkefølge' defineret under 'Undervisningsrækkefølge' vil nu også kunne ses i
diagnosen.
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5 Undervisningsplanlægning

I de tidligere versioner var det muligt at sammenligne og vise undervisninger af to forskellige perioder ved
brug af knappen <Skemasammenligning> i undervisningsvinduet. Untis 2013 tillader nu at denne
sammenligning kan forgå på tværs af flere perioder samtidigt.

De benyttede farver er defineret under 'Moduler | Periodeskema | Periode kalender'.

6 Beregning af tjeneste

I Untis 2013 kan værdiberegning udføres ned til det præcise minut. For at gøre dette skal du sætte hak i
boksen 'Minutberegning' under 'Indstillinger | Diverse | Beregning af tjeneste'.
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Feltet 'Mål/uge' i lærer stamdata vil nu blive udfyldt med timer og minutter.
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Bemærk:
Tidligere indtastninger i feltet 'Mål/uge' vil ikke gå tabt. Indtastningerne vil blive aktive igen, når du fjerner
hakket fra boksen 'Minutberegning'.

Ej-skemalagte lektioner vil ikke være inkluderet i beregningen af minutter, da det ikke kan tildeles en
varighed (fordi tidstabellen tillader hver lektion at have forskellig varighed).

Nedsættelser vil også blive vist ned til det præcise minut. Figuren viser, at lærer Gauss får en
nedsættelse på 10 timer på grund af sin alder. Han bruger også 50 minutter om ugen på at holde øje
med biblioteket.
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Det er muligt at skifte mellem 'Skema | Timer' og 'Vikarhåndtering | Timer' i det ugentlige værdier. Alle
værdier vil blive beregnet i præcise minutter.
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7 Info-Skema

7.1 Maile vikarberegningen

E-mail funktionen i info-skemaet er blevet udvidet betydeligt. Det er således muligt nu at sende
vikarberegninger til alle lærere pr. e-mail.
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7.2 Maile undervisningstildeling

Undervisning kan også deles ud til alle lærere pr. e-mail.
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7.3 Maile vikarliste

Version 2013 gør det også muligt at sende vikarliste via e-mail.
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7.4 Vikarbeskeder

Vikarbeskeder inkluderer nu også arrangementer og pausetilsyn.
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8 Skema

8.1 Udvalgsvindue i skema

Udvalgsvinduet i skemaet er blevet revideret i Untis 2013 for at vise informationen på en mere klar og
kompakt måde. Figuren viser, hvor der er lavet ændringer.

8.2 Skift mellem 'Uge' og 'Hele skoleåret'

Skift mellem visningerne 'Kalenderuge' og 'Hele skoleåret' er blevet forenklet. Du skal blot klikke på
kalenderikonet i skemavinduet og vælge den tidsperiode, du ønsker at se.
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Du kan alternativt også højreklikke i skemaet og vælge den ønskede tidsperiode fra genvejsmenuen.

Tip:
Du kan også bruge genvejen <CTRL>+D for at skifte.

8.3 Oversigtsplan for lokaler: Vis kapacitet

Det er nu muligt at se lokalernes kapacitet i rækkeoverskrifterne i oversigtsplanerne for lokaler.
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8.4 Udskriv skoleuger

Kolonnen 'Skoleuge' bliver nu også vist teksten, når man udskriver skemaer. Det giver dig lov til at
udskrive præcis i hvilke uger undervisninger finder sted.
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8.5 Oversigtsskema: Forbinde celle-koblinger

Det er nu muligt i oversigtsskemaerne i Untis 2013 at forbinde skemaceller med hinanden på tværs af
koblinger. For at kunne gøre dette skal du klikke på <Indstillinger>, vælge fanen 'Layout 2' og sætte hak
i boksen 'Merge matching periods'.
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8.6 Lærerskema: Vis kollegaer i koblinger

Når du tilføjer 'Lærer' feltet i layoutindstillinger for læreres skemaer, vil Untis 2013 nu også vise de
lærere, som er involverede i en kobling. Figuren viser, at lærer 'Arist' deler en kobling med lærer 'Rub' i
Idræt.
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8.7 Oversigtsskema: Flere skemablokke / side

Når du udskriver oversigtsskemaer var det tidligere ikke muligt at lave tekstombrydning for at tilpasse alle
skemaerne til én side. Hvis du sætter hak i boksen 'Print several timetable blocks on one sheet' under
indstillingerne i Untis 2013, vil systemet prøve på at tilpasse hele oversigtsskemaet til én side.
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8.8 Betegnelse for Frokostpause

I de tidligere versioner var det muligt at markere frokostpauser, men det var samtidigt nødvendigt at
oprette psuedo-lektioner med 'Frokostpause' som fag. Dette er ikke længere nødvendigt, da du nu kan
indtaste den tekst, du ønsker at se i skemaet under frokostpause i feltet 'Frokostpause' under fanen
'Pauser' i tidstabellens indstillinger. Dette navn vil så blive brugt i alle skemaformater.
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8.9 Variable grænser: formiddag/eftermiddag

Det var - og er stadig - muligt at vise en skillelinje, der adskiller lektioner om formiddagen fra lektioner om
eftermiddag i skemaet. Det nye er, at man kan have forskellige grænser for hver dag.
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8.10 Oversigtsskemaer: Lærer ved klassenavn

Der findes en ny indstilling for rækkeoverskrifter under 'Type af overskrift' med betegnelsen 'Navn og
klasselærer'. Dette giver mulighed for at vise den tildelte klasselærer ved siden af klassenavnet.
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8.11 Overskrift for oversigtsskemaer

I de tidligere versioner var det kun muligt at fastlægge en overskrift for individuelle skemaer. Det er nu
også muligt for oversigtsskemaer. Vælg <Skemaindstillinger> og klik på <Udskriftsdetaljer> under fanen
'Alment'. Teksten indtastet under 'Sideoverskrift' vil udskrives som skemaoverskrift.
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8.12 Oversigtsskemaer: Nyt format

Untis 2013 tilbyder et helt nyt skemaformat. Det giver dig et overblik over alle skoleuger og på samme tid
også alle elementer. Det var tidligere kun muligt at få sådan en oversigt for individuelle elementer. Du kan
åbne formatet via 'Skema | Oversigtsskemaer | Klasseoversigt flere uger'.
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8.13 Standardlektion

Tidligere var standardlektionen låst for skemaer og kunne ikke ændres. Det er nu muligt at ændre
sekvensen af informationsfelter for standardlektionen.
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8.14 Faner for individuelle skemaer

Den nye knap <Alle elementer i undervisningen> for individuelle skemaer tillader at vise faner i skemaer,
som oplister alle klasser, lærere og lokaler for den aktive undervisning. Klik på fanen for at se skemaet
for det relevante element.
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Hvis du klikker på en af fanerne, vil skemaet for det pågældende element kunne ses. Bemærk venligst at
ændringer kun kan foretages under fanen for den aktive undervisning helt til venstre. For at ændre i alle
andre skemaer skal du dobbeltklikke.
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8.15 Skoleuge-kalenderuge

Du kan nu skifte mellem skoleuge og kalenderuge via fanen 'Skema' under 'Indstillinger | Diverse'. Dette
involverer alle områder af programmet, hvor ugerne bliver vist, især:

Visning af uger i skema detaljevinduet
Udskrift af skemaer for flere uger
Kalender modul: Slette skema for individuelle uger
Skemadialog: Visning af individuelle uger
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9 Kalendermodul

9.1 Låse uger

Nye funktioner i kalendermodulet blev realiseret allerede i Untis 2012, men det var ikke muligt at
inkludere dem i den officielle dokumentation af nyheder pga. timingen for implementeringen. En af disse
nye funktioner vedrører muligheden for at benytte knappen <Lås uger> til at 'fryse' skemaet for
individuelle uger på en sådan måde, at de ikke længere kan ændres under skemaoptimering.
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9.2 Kalenderrækkefølge

Kalenderrækkefølge funktionen var også tilgængelig i Untis 2012. Den gør det muligt at fortælle
optimeringen, at eksempelvis teoretiske lektioner skal færdiggøres før skemalægning af praktiske
lektioner kan påbegyndes.

9.3 Blokke i kalendervinduet

I vinduet "Kalender - semesterskema" har du mulighed for at specificere undervisningsblokke pr. uge ved
at dobbeltklikke i de individuelle celler. Ved dobbeltklik åbnes et nyt vindue 'Indtast blokundervisning',
hvor man kan angive antallet af dobbelttimer og blokke.
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9.4 Slet skema for en uge

Det er nu muligt at slette skema for en individuel uge via 'Skemalægning | Slet det lagte skema'.

10 Kursusplanlægning

10.1 Elevskema

Det er nogle gange nødvendigt af skema-tekniske grunde, at bestemme hvilke elever, der stadig kan
deltage i en specifik undervisning efter skemaet er dannet. Dette gør du ved at højreklikke på en lektion
og vælge 'Elever'. Vinduet, der nu åbnes, giver dig lov til at vise alle de tildelte elever og alle de elever,
som kan tildeles uden at forårsage kollisioner.
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10.2 Kursusplanlægning/Vikarhåndtering

Hvis du ændrer tekstfeltet i skemadialogens detaljevindue i vikarhåndtering, vil en ekstra tjeneste
oprettes med den indtastede tekst som substitutionstekst. Lignende opførsel er nu blevet implementeret
i Untis 2013 til opdatering af elevtildelinger. Hvis du ændrer de tildelte elever for en tidligere uændret
lektion, vil der blive oprettet en substitutionslinje med teksten 'Undervisning ændret'.
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11 Vikarhåndtering

11.1 Dato input

Du kan nu sætte en dato for, hvornår du vil udføre vikarplanlægningen i vinduet 'Kalender'. Version 2013
giver dig mulighed for at indtaste arbejdsdatoen direkte i værktøjslinjen. Det er derfor nu ikke længere
nødvendigt at holde Kalendervinduet åbent hele tiden.
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Bemærk:
Du kan også benytte genvejen '<CTRL> + T' for at skifte til den aktuelle dag.

Det er nu langt nemmere at skifte mellem tidsperioderne 'Dag', 'Uge' og 'Fra-til' under 'Fravær',
'Begivenheder' og 'Vikariat'- vinduerne. Klik på kalender-ikonet til højre og indstil den ønskede
tidsperiode.

Hvis 'Fra-til' funktionen vælges, kan du 'fryse' perioden mellem 'Fra' og 'til' ved brug af knappen <Lås
tidsperiode>. I figuren vil fraværsvinduet altid vise en tidsperiode for 3 dage, selv når datoen ændres.
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11.2 Vinduet 'Kalender'

Alle vinduer i Untis 2013 er blevet revideret med henblik på brugervejledning og brugervenlighed. Som en
af disse nye funktioner, inkluderer kalendervinduet nu en piletast i nederste venstre hjørne, som kan
udvide visningen præcis ligesom i stamdata- og undervisningsvinduet. Du kan bruge denne funktion til at
vise dagens tekst eller definition - uanset om dagen er en skoledag eller feriedag. I denne proces behøver
du ikke længere at tilpasse vinduets størrelse manuelt; størrelsen på det udvidede område er låst.
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'Dagstekst' feltet giver dig nu også muligheden for at lade en bestemt tekst være gældende i flere dage.
Du kan se dagens indtastede tekst i kolonnen 'Dagstekst'. Input '0 (1)' i de følgende rækker viser at den
daglige tekst er taget fra en anden dag. Teksten kan kun redigeres for den dag, den blev skrevet.
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11.3 Vinduet 'Fravær'

Skift mellem fravær hos lærere, klasser og lokaler sker nu via faner i stedet for udvalgslisten.
Faneoverskriften inkluderer også antallet af fraværsdage (i parentes) for tidsperioden. Derudover kan du
også kalde elementvindue og filter direkte fra fraværsvinduet.

11.4 Vikarforslag

Vikarforlag er blevet fuldstændigt revideret. Siden består nu af tre sektioner, der hver især kan åbnes og
lukkes på den mørkegrå linje.
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11.4.1 Detaljesektionen

Detaljesektionen giver et overblik over den pågældende periode med fraværsårsag og indtastede tekst
vedr. fraværet. Det giver også information om den aktuelle lærer, der er indtastet som vikar.
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11.4.2 Vikar/tilsynsfører

Denne sektion er ikke kun blevet revideret i layout - der er også kommet nye funktioner. At skifte mellem
'vikarforslag' og 'tilsyn med naboklasse' er nu blevet langt nemmere ved hjælp af faner - med en indikation
af antallet af de ledige lærere i parentes. Afkrydsningsfelterne 'Klasse', 'Fag', 'Forrige uge' og 'Notifikation'
er blevet erstattet med ikoner. Når du bevæger musen henover klasse- eller fagikonet, vil du kunne se en
hurtig info vedr. hvilke fag og/eller hvilke klasser, den pågældende lærer underviser (i). Disse fire koder vil
nu ses under kolonnen 'Styrekode', hvilket sparer på pladsen betydeligt, da det ikke længere er
nødvendigt med fire individuelle kolonner i listen.

Hvis der er reservationer (som ej er skemalagte) for en lærer, der kan pålægges den aktive afløsning, vil
et '+' blive vist ved siden af den pågældende lærer, som du kan åbne og også skemalægge
reservationerne.
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11.4.3 Fremrykninger

Fremrykninger er placeret i den nederste sektion af vinduet vikarforslag. De vigtigste indstillinger, såsom
type og afkrydsningsboksen 'Kun senere undervisning', er at finde lige over listen over mulige
fremrykninger. Alle andre indstillinger kan findes via knappen <Indstillinger>.
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Hvis indstillingen 'Tilpas automatisk højde' er afkrydset, vil Untis ændre højden på fremrykningslisten hver
gang der laves en ændring på vinduesstørrelsen, således at det vil fylde 1/3 af den totale højde. Hvis
indstillingen er deaktiveret, kan du selv specificere højden i feltet lige under.
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Prioriteringer inden for vikarplanlægning kunne tidligere tilgås via 'Moduler | Vikarhåndtering | Indstillinger
| Prioriteringer'. Da prioriteringerne kun koncentrerer sig om rækken af lærere vist i vikarforslag, er
indstillingerne nu placeret i sin egen fane her.
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11.5 Vinduet 'Begivenheder'

Knapperne <Elementvindue> og <Filter> er nu tilføjet værktøjslinjen i begivenhedsvinduet. Derudover er
der nu mulighed for at ændre dato via et datoinput-vindue ligesom i fraværsvinduet.
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11.6 Vinduet 'Lektionspuljer'

Samtlige filterfunktioner, som i Untis 2012 kunne benyttes gennem talrige inputfelter, stilles nu til
rådighed i Untis 2013 via knappen <Filter>. Funktionaliteten ligner den i alle andre datainputvinduer.

Hvis en fremrykning allerede er blevet skemalagt, vil et '+' (magen til det i undervisningsvinduet) blive vist
helt til venstre i en række. Du kan bruge det til at udvide visningen af de skemalagte lektioner for
fremrykningen. Der oprettes en række for hver skemalagt lektion, hvor du kan se dato og periode for den
planlagte fremrykning. Den efterfølgende tekst indikerer type af vikariat - vist i feltet 'Type'.

11.7 Skema: Tekst til vikariatet

Du kan indtaste en tekst for den tilsvarende lektion ved at højreklikke på en uberørt lektion i
vikarhåndteringsskemaet og vælge 'Tekst til vikariatet' fra genvejsmenuen. Når du bekræfter med <OK>,
vil en række for vikariat laves om til typen 'Lektion ændret' og vikariat-tekstfeltet udfyldes med den
indtastede tekst.
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11.8 Skema: Vikar + Tidligere lærer

I skemaet i Untis 2013 kan du ikke blot angive klassen og læreren, der står for undervisningen, men
også den lærer, som skulle have undervist. For at gøre dette skal du vælge 'Lærer' feltet under
indstillinger i genvejsmenuens <Skemarude> og sætte hak i boksen 'Lærer og vikar'. Den tidligere lærer
vil nu blive vist (i parentes) efter vikaren.
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11.9 Indtast tilsyn automatisk

Det er meget normalt på mange skoler at en undervisning ikke tages af kun én lærer, men af to - selve
læreren og en støttelærer. Hvis en af lærerne ikke kan tage undervisningen, tager den anden lærer
automatisk over. I dette tilfælde var man tidligere nødt til at oprette tilsyn manuelt. I Untis 2013 findes en
ny boks for undervisning 'Vik.: automatisk tilsyn' (Vtr.: Betreuer automatisch).
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Hvis der sættes hak i denne boks, vil et fravær fra en af lærerne fører til, at den anden lærer automatisk
bliver oprettet som tilsynsfører.



Vikarhåndtering 63

12 Pausetilsyn

12.1 Design

Designet i pausetilsynsdialogen er blevet revideret i Untis 2013, således at alle funktionerne nu er
tilgængelige som knapper i værktøjslinjen.

En ny funktion er knappen <Højformat / tværformat> (Portrait/landscape), som du kan bruge til at ændre
dialogens retning.
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12.2 Forskellige ugentlige pausetilsyn

Knappen <Ugevisning> viser et datofelt, som du kan bruge til at vælge en bestemt uge i skoleåret. Hvis
du herefter planlægger pausetilsyn, vil de kun gælde for den pågældende uge.

12.3 Undervisningsgrupper

Hvis du arbejder med undervisningsgrupper, kan du fastsætte pausetilsyn til de relevante tidsperioder. I
figuren er to undervisningsgrupper blevet defineret - gruppe wa (week A) og gruppe wb (=week B). Et klik
på '+' ved siden af rækkeoverskriften udvider alle tiderne, der er inkluderet i valget af ugedagen(e).
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Hvis du nu indtaster en tilsynslærer for en bestemt dato, vil han/hun blive skemalagt kun for den dag. En
indtastning i feltet med ugedagen vil resultere i, at denne indtastning vil blive lavet for hele den valgte
tidsperiode.
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Et '+' ved siden af navnet på en skemalagt lærer indikerer, at flere lærere er blevet skemalagt det samme
sted i den valgte tidsperiode til et specifikt pausetilsyn.



Pausetilsyn 67

12.4 Optimering

Når du optimerer pausetilsyn, kan du også optimere enten en tidsperiode defineret via
undervisningsgrupper, eller et helt skoleår. Sæt hak i boksen ' Alle uger ens', hvis det er vigtigt for dig at
alle ugerne i den valgte tidsperiode er ens

12.5 Minut-præcise visninger i skema

Det er nyttigt at angive lærerskemaer i minut-mode, når man bruger flere tidstabeller. Timerne vil blive
tilpasset skemaet præcist til minuttet. På samme måde vil ethvert skemalagt pausetilsyn fremover blive
vist præcist til minuttet i Untis 2013.
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13 WebUntis

13.1 Generelle ændringer

13.1.1 Vikarlister

Med WebUntis basispakke kan du nu også vise vikarlister på løbende basis

Funktionen skal aktiveres i hver browser, dvs. at administratoren først skal logge på den planlagte
browser. Derefter kan vikarlisten findes med URL adressen:

.../WebUntis/substmonitor.do?school=<SKOLE>&<EKSTRA PARAMETER>,

hvor <SKOLE> er navnet på skolen i WebUntis login og <EKSTRA PARAMETER> er en af de følgende
parametrer:

height
tabellens højde i pixels; 0: hele pladsen fri; default: 0

fontSize
skriftstørrelse for tabelindhold i pixels (skriftstørrelse på overskrifter bliver automatisk justeret); default:
16

scrollInt
Interval i sekunder før den næste side vises; default: 30

pollInt
Interval i sekunder før serveren forespørges efter data
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date
Dato i formatet ÅÅÅÅMMDD; 0; nuværende dato, default: 0

dateOffset
Forskydning af forespørgselsperiode i forhold til den valgte dato, fx dateOffset=1 viser data for i morgen;
default: 0

showTeacher
Vis/skjul lærerkolonnen, 1: vis lærer, 0: skjul lærer, default: 1.

Figuren viser vikarlisten for skolen 'pedav', som kaldes i browseren for første gang. Visningen skal igen
aktiveres ved at klikke på knappen <Aktivér daa for denne browser>.

Vikarlisten vises efter aktivering. Man behøver ikke at logge ind som bruger for at se listen.
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13.1.2 Inaktive stamdata

Alle stamdata kan nu indstilles til at være inaktive , fx for Undervisningsmetoder
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Der findes nu også en bekvem funktion til deaktivering af brugere, når lærere eller elever tildelt brugeren
forlader skolen. Du kan finde den relevante funktion under <Indstillinger> | <Brugere> |
<Brugerhåndtering>.
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13.1.3 Lokalegruppe

Lokaler kan nu også tildeles en lokalegruppe . Dette giver praktiske udslag i modulet Lokalebookning ,
når man søger et lokale.
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13.1.4 Kun offentlige beskeder for elever

Du kan vælge at begrænse dagens beskeder for elever til kun at kunne se 'offentlige beskeder' (under
<Administration> | <Indstillinger>).
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13.1.5 Dagsoversigt lærer

Der findes nu en dagsoversigt for lærere svarende til dagsoversigten for klasser.

13.1.6 Dagsoversigt: egen rettighed

Dagsoversigter for klasser og lærere kan aktiveres og deaktiveres via egne brugerrettigheder.

13.1.7 LDAP

LDAP kan nu blive anført som hovedsystemet for e-mail adresser via en speciel indstilling.
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Der kan ikke angives en standard brugergruppe for hver personrolle. Når en bruger er blevet oprettet
automatisk, bliver han/hun tildelt en brugergruppe specificeret for rollen.

13.1.8 Understøttelse af tidzoner

Tidszone kan altid indstilles under <Indstillinger> | <Indstillinger>. Tidszonerne GMT+nn understøttede
tidligere ikke sommertid. Tidszonerne implementeret i version 2013 understøtter også sommertid.

Bemærk:
Skoler, der benytter sig af tidszoneindstillingen, skal vælge tidszone igen efter opgradering til version
2013.

13.2 Modulet Lokalebookning

13.2.1 Opgaver

Opgaver forstås i WebUntis som generelle opgaver for lærerstaben. Omfanget af opgaver dækker alt fra
at tjekke indholdet i førstehjælpskasser til at lave invitationslisten til skolefesten.

Du kan finde opgaver i menuen Bookning:
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Bemærk:
Som med enhver anden WebUntis opdatering skal systemadministratoren altid først aktivere de nye
funktioner for de relevante brugergrupper, før de kan findes og benyttes.

Prøv nu at oprette en opgave og tildele den til en bruger.
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Bemærk:
Opgavetyper skal oprettes af administratoren under <Stamdata>.

Ventende opgaver vil dukke op på åbningsskærmen for den pågældende bruger.



78

13.3 Modulet Klasseprotokol

13.3.1 Karakterer

Individuelle elevkarakterer kan nu også administreres i WebUntis 2013. Det efterfølgende afsnit beskriver
de nødvendige trin.

13.3.1.1 Administrator indstillinger

Systemadministratoren kan definere forskellige karakterskalaer, fx '1-5' eller '+,~,-' under <Stamdata> |
<Karakterskala>, hvis det ikke allerede er gjort for dig af WebUntis.
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Dette eksempel bruger karakterskalaen 'Skala_MA' for mundtlige årskarakterer med karaktererne
'+' (plus), '-'(minus) og '~' (jævn).

Bemærk
Det er ikke obligatorisk at tildele karaktere ved brug af en defineret karakterskala. Hvis der ikke tildeles
værdier, vil der ikke komme noget gennemsnit ud som resultat.

Du kan bestemme den overordnede karakterskala for din skole, dvs. standard skalaen, under
<Klasseprotokol> | <Indstillinger>.

Hvis administratoren angiver en karakterskala under <Stamdata> | <Eksamenstyper>, vil brugen af
denne skala blive obligatorisk for den pågældende eksamenstype.
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Vores eksempel viser en karakterskala med standardkaraktererne 1-5 for eksamenstypen
'klasseopgave'.

13.3.1.2 Lærernes anvendelse

Vurdering af skolearbejde

Hvis eksempelvis skolearbejde fra individuelle elever skal vurderes under en time, kan klasseprotokollen
være behjælpelig med knappen <Vurdering af præstation>.
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Præstationsvurderingsvinduet åbnes.
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Vinduet viser en oversigt over tidligere givne præstationsvurderinger. Du kan nu vælge en eksamenstype
(men det er ikke obligatorisk) og karakterskala - i eksemplet her vælges 'Skala_MA' og en karakter
herfra. Du har også muligheden for at gemme en kommentar sammen med vurderingen.

Vurdering af klasseprøve

Klasseprøver eller andre skriftlige opgaver registreres oftest af WebUntis som eksamener. Eksemplet her
viser en Tyskprøve for klassen 3b med lærer Andersen.

Du kan vise eksamensdetaljer via <Detaljer for time> (klik på den relevante time) og <Eksamination>.
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Knappen <Vurdering af præstation> åbner nu listen over eksaminander.
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Det er her, du kan indtaste individuelle karakterer (og mulige kommentarer) for hver elev.

Bemærk:
Du kan fortsætte med at give individuelle karakterer og indtaste gennemsnitskarakterer, som det har
været muligt op til WebUntis version 2012. Felterne til højre i vinduet vil blot blive låst, når du begynder at
indtaste karakterer for individuelle elever.

13.3.2 Eksamensoversigt for lærere

Eksamensoversigten kan nu findes for individuelle lærere:
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13.3.3 Diverse

Der er sket et stort antal mindre forbedringer for modulet Klasseprotokol:

Timevalg for klasseprotokolrapporter

CSV-Download for elevfravær
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Eksamensstatistik med tilbageleveringsdato

Et felt med dato for tilbagelevering er blevet tilføjet eksamensstatistikken.

13.4 Modulet Kurser

13.4.1 Kursusvalgskategorier

Specifikke kursusvalgskategorier er blevet introduceret for elevers kursusvalg. De kan findes under
<Kurser> | <Kursuskategorier>.

Kursusvalgskategorier tillader eleverne selv at tildele en kategori til deres kursusvalg.
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Kursusvalgskategorier vil også blive vist i kursuslisten:

Derudover er filter funktionerne 'Skoleår' og 'Status' også blevet tilføjet listen 'Mine kurser'.
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