Torsdag den 26. marts 2020

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 via bestillingsblanketten på denne side.
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Velkommen til denne uges statusmail fra Aula. Endnu en uge er gået med at stå – og arbejde sammen hver for sig. Selvom det naturligvis gør arbejdet lidt mere komplicereret, skrider tingene
fortsat fremad som planlagt, og som nævnt i sidste uges statusmail er planerne for både den
næste release – 1.1.7 – og dagtilbudsimplementeringen fortsat uændret på trods af Corona og
hjemmekarantæne.

Melding fra driften: Stabil drift og fine svartider

Driften af Aula er stabil og siden sidste statusmail har svartiderne været inden for det normale lige
på nær én gang. Det var i knap en time onsdag den 25. marts om formiddagen, hvor en del, men
ikke alle brugere oplevede længere svartider end normalt på søgninger på grund af en fejl. Den
blev hurtigt fundet og rettet.
For en sikkerheds skyld i disse usædvanlige tider drifter Netcompany Aula med to-tre mange så
mange servere som normalt. På en normal dag har Aula tidligere haft 325.000 til 350.000
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indloggede brugere, men i disse dage ligger tallet på i snit 550.000 til 575.000 brugere. Systemet
er konstrueret til, at kapaciteten kan skaleres op og ned alt efter, hvor mange brugere, der logger
ind. Systemet står i et af verdens største cloud driftscentre, så der vil altid være kapacitet nok til
rådighed.

Fejlrettelser i dag

I dag – torsdag den 26. marts 2020 bliver der udsendt en fejlrettelse, der blandt andet indeholder
rettelser til følgende fejl:
•
•
•
•
•
•
•

Det er nu muligt at se opretterens kalender i planlægningsassistenten
Fejl, som har betydet, at tastaturet på iOS overlappede sendknappen, og at man derfor
ikke kunne sende beskeden i en besked er rettet
Fejl som har betydet, at alle beskeder ikke blev indlæst er rettet i mobil browser
Fejl, hvor kalenderen starter kl. 00 er rettet
Fejl, hvor planlægningsassistenten starter kl. 00 er rettet
Fejl, hvor det igennem planlægningsassistenten har været muligt at booke ressourcer,
der allerede er bookede er rettet
Fejl hvis forældre skriver til fællespostkasse er rettet

Skypemøde i næste uge for nye projektledere

I næste uge vil der blive afholdt to skypemøder for nye kommunale Aula-projektledere.
Møderne er målrettet projektledere, som er nye kommunale Aulaprojektledere og som har brug for
en bred introduktion til projektet og opgaverne. På møderne vil vi gennemgå:
•
•
•
•

Aulaprojektet bredt herunder tidsplan og opgaver
KOMBIT og Netcompanys roller i projektet
Forventninger til kommunale opgaver
KLIK-systemet

Der vil være tid til spørgsmål og dialog på tværs af projektlederne undervejs, så møderne vil også
være en mulighed for at skabe et netværk med andre nye projektledere. Er der særlige emner, du
gerne vil have, vi tager op på mødet, så skriv det gerne, når du tilmelder dig.
Møderne finder sted onsdag den 1. april 2020 og torsdag den 2. april 2020. Begge dage fra 10.00
til 11.30. Hvis du er ny kommunal Aula-projektleder, kan du tilmelde dig det møde, der passer dig
bedst. Du tilmelder dig ved at skrive direkte til Mathilde Aastrøm på xmia@kombit.dk.

Greve med som ekstra Aula-pilotkommune

Aula-projektet har fået endnu en pilot med i flokken. Greve Kommune har nemlig sagt ja til at
deltage i pilotprocessen på dagtilbudsområdet. Greve Kommune har KMD I1 som
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pladsanvisningssystem, og dermed har projektet fået endnu en KMD-kommune, som kan hjælpe
med at belyse udfordringer og bidrage til løsninger. Greve slutter sig dermed til de øvrige fem
pilotkommuner. Gladsaxe, Greve og Lyngby Taarbæk, som er KMD-kommuner. Næstved som er
Assemble-kommune, og Silkeborg og Esbjerg som er IST-kommuner.

Piloterne har næsen i sporet

I mandags holdt Aula-projektet skypemøde med pilotkommunerne på dagtilbudsområdet.
Meldingen fra kommunerne er, at de er ved godt mod og alle fortsat arbejder for, at tidsplanen for
dagtilbudspiloterne holder, på trods af at Corona sætter alle under pres. Piloterne skulle i april
have deltaget i undervisning af de administrative medarbejdere. Dette er blevet ændret, så
opsætning og oplæring i stedet sker online. Efter påske vurderer Netcompany og KOMBIT,
hvordan undervisningen af de pædagogiske superbrugere skal foregå, hvis man stadig ikke må
mødes fysisk i samme omfang som normalt.
Som planerne er nu, følger piloterne altså de oprindelige tidsplaner. Men projektet følger naturligvis
hele tiden udviklingen af Corona tæt og vurdere løbende om planerne for piloternes arbejde skal
ændres.
Man kan stadig følge piloternes arbejde på https://aulainfo.dk/aula-afproevning-i-dagtilbud/

Input og videndeling:

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.

3

