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Fredag den 8. jan. 2021 

 

 

Statusmail fra KOMBIT 
 

Du finder denne og øvrige statusmails fra KOMBIT på følgende side på Aulainfo.dk 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/ 

 
Du modtager denne mail, fordi du hos KOMBIT og Netcompany er registreret som projektleder for 
Aula enten på skole- eller dagtilbudsområdet, eller du er oprettet som supportberettiget bruger.  
Hvis du har ændringer til projektleder-kontaktoplysninger, kan du sende dem til KOMBIT på 
aula@kombit.dk, mens ændringer til supportberettigede brugere skal meldes til Netcompany som 
et service request. 
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Aula generelt 
 
Godt nytår 
Velkommen til 2021s første statusmail. I KOMBIT håber vi, at alle er kommet godt og coronafrit ind 
i det nye år.  

 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
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Release 2.1 lanceret 
Kort før jul blev release 2.1 lanceret. Opdateringen gik i det store hele som forventet, dog var der 
enkelte fejl – den mest graverende skete på app’en og betød, at brugere oplevede at hænge fast i 
Aulas tilgængelighedserklæring. Den og nogle andre småfejl er blevet løst med nogle mindre 
opdateringer siden.  

Releasebeskrivelsen for release 2.1.ligger her, Den korte video om forbedringerne i releasen 
findes her.  

 

Forlængede responstider 
Der har været meldinger omkring sporadiske forlængede svartider her i begyndelsen af året. Det 
har blandt andet forårsaget, at brugere har oplevet, at der er gået lang tid før man har kunne se en 
besked eller begivenhed eller lang tid fra oprettelsen af en gruppe til den bliver synlig. Problemet 
skulle være løst med en opdatering her til morgen – fredag den 8. januar 2021. KOMBIT er i dialog 
med Netcompany omkring nødvendig kommunikation, når der opstår sådanne problemer.  

 

Arbejdet med kommende releases 

Som tidligere udmeldt vil den funktionalitet, der muliggør sammenlægning og opsplitning af 
institutioner i Aula komme med en release, der er planlagt til tredje uge af januar. KOMBIT er 
fortsat i forhandlinger med Netcompany omkring den næste release – release 2.2. Denne vil 
indeholde forbedringer til sikre filer og den funktionalitet, der vil gøre, at Aula kan bruges på 
bosteder. Det er den funktionalitet, der blev beskrevet i statusmailen i uge 48. Vi forventer at kunne 
melde mere ud om denne release efter næste styregruppemøde den 19. januar 2021. 

 

Status på fornyet tilslutning 
Langt de fleste har nu underskrevet og indsendt den fornyede tilslutning. Tre kommuner udestår 
dog stadig, og dem er KOMBIT i dialog med. Der bliver udsendt fakturaer i begyndelsen af februar 
– det vil der komme mere information om i næste uges statusmail.   

 

Webinarer vedrørende Aulas produktstrategi 
Som nævnt i den seneste statusmail før jul vil der i januar blive afholdt fem webinarer om 
produktstrategien for Aula. Her vil medlemmer af styregruppen deltage og præsentere resultaterne. 
Invitationerne til seminarerne bliver sendt ud i begyndelsen af næste uge, men sæt gerne kryds i 
kalenderen. Webinarerne vil blive afholdt på følgende tidspunkter: 

• 21. januar 2021 fra 11:00 – 12:00 
• 22. januar 2021 fra 10:30 – 11:30 
• 25. januar 2021 fra 10:00 – 11:00 
• 27. januar 2021 fra 13:00 – 14:00 
• 29. januar 2021 fra 10:30 – 11:30 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Releasemail-2.1.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Releasevideo-2.1.mp4
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aula-statusmail-uge-47-2020.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aula-statusmail-uge-48-2020.pdf
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Aula dagtilbud 
 
Ibrugtagning i en corona-tid 
Helt generelt går åbningen og ibrugtagningen af Aula i dagtilbuddene i god ro og orden på trods af 
de udfordringer Corona naturligvis giver. Enkelte kommuner har valgt at udsætte på kommuneplan, 
men de fleste har valgt at få åbnet for Aula som planlagt og klarer så evt. udsættelser pr. instruks 
og tager evt. Aula i brug i etaper. Vi tager hatten af for den kæmpe indsats, der bliver gjort i 
kommunerne i de her svære tider. 

På grund af den meget differencerede åbning har KOMBIT valgt at vente med en evt. 
landsdækkende presseindsats omkring ibrugtagningen på dagtilbudsområdet. Vi overvejer 
løbende – i dialog med de kommuner vi taler med – om der skal sættes gang i en indsats, men det 
er ikke vores indtryk, at tiden er til det lige nu.  

 

Tilkøb fra Netcompany 
Som bekendt er supportperioden i forbindelse med ibrugtagningen på dagtilbud nu afsluttet. Hvis 
der er kommuner, der har yderligere brug for at få besvaret spørgsmål eller drøftet specifikke 
emner udover det man fx kan finde i vejledninger og videoer på aulainfo, kan man evt. vælge at 
gøre brug af de tilkøbsydelser, som Netcompany tilbyder:   
 
Præsentation af funktionalitet fra release 2.1 
Webinar, hvor de funktionaliteter, som kom med i Aula-opdateringen i december 2020 bliver 
gennemgået, og der er mulighed for at stille konkrete spørgsmål til opdateringen.  
Dato og tidspunkt:  02.02.2021 kl. 09 - 11 
Pris: 1.200 dkk pr. kursist 
 
Komme/gå-webinar 
Webinaret indeholder en gennemgang af opsætningen og brugen af komme/gå-modulet.  
Dato og tidspunkt: 09.02.2021 kl. 09 - 11 
Pris: 1.200 dkk pr. kursist 
 
Go-live Q&A: Dagtilbud 
I forbindelse med ibrugtagningen af Aula i løbet af januar 2021, kan der opstå udfordringer eller 
spørgsmål omkring brugen heraf. På webinaret vil der være mulighed for at stille spørgsmål 
omkring Aula til Netcompanys konsulenter samt vidensdele og sparre med andre deltagende 
kommuner. 
Dato og tidspunkt: Annonceres løbende. Indtil videre er følgende planlagt:  

• 16.02.2021 kl. 09-11 Go-live Q&A – IST-kommuner 
• 18.02.2021 kl. 09-11 Go-live Q&A – ASSEMBLE-kommuner 
• 23.02.2021 kl. 09-11 Go-live Q&A – KMD-kommuner 

Pris: 1.000 dkk per kursist.  
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Du kan læse mere om tilkøbsydelserne samt finde link til tilmelding her. Kontakt 
aula.implementering@netcompany.com for yderligere oplysninger omkring de forskellige tilkøb. 

 

 

Viden og materialer 
Hvis du ligger inde med materiale – eller andet som du mener kan skabe værdi hos andre – må du 
meget gerne skrive til aula@kombit.dk. Det er helt ok, at materialet måske ikke er helt finpudset eller 
kun må distribueres med bestemte forbehold. 

KOMBIT og Aula-teamet vil også gerne høre fra dig, hvis du savner noget i statusmailen – er der 
noget vi skal gøre mere af eller mindre af? Send gerne dit input til aula@kombit.dk, så vi sammen 
sikrer, at statusmailen hele tiden er relevant og læsbar.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.netcompany.com%2Fda%2Fimplementering%2Faula%2Fuddannelse-og-e-laering.&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7Ce6d92e05514d4cea99c608d8b2f20e75%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637456100005172761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f9rNRO5vzz5rXC57swe2Z27zrwyGodPT%2BkDljOVuqKY%3D&reserved=0
mailto:aula.implementering@netcompany.com
mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk
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