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Fredag den 15. 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 
 
Nyt om release 2.2. 
På grund af uenighed mellem KOMBIT og Netcompany omkring priserne for udviklingsønsker, har 
det desværre været nødvendigt at ændre planerne for release 2.2.  

Efter KOMBITs vurdering er de priser Netcompany har tilbudt for den ønskede udvikling ifm. 
release 2.2. alt for høje. Releasen kommer derfor til at indeholde mindre end forventet. Den 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
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kommer til at bestå af de tidligere lovede ændringer i forhold til brug af Aula på bosteder og 
forbedringer af funktionaliteten til sikker fildeling.  

Fordi releasen bliver mindre end forventet, har det til gengæld været muligt at fremrykke den, og 
forventningen er at den kommer den 28. februar 2021. 

Drøftelserne med Netcompany omkring deres prissætning af videreudviklingsønsker har stået på i 
længere tid, uden den ønskede effekt. Derfor arbejder KOMBIT på at få evalueret estimaterne fra 
Netcompany hos tredje part. Ligeledes efterprøver KOMBIT driftsudgifterne gennem en 
markedsdialog med leverandørmarkedet. Det sker med tanke på at genudbyde support og drift af 
Aula. Denne tilgang bakkes op af den kommunale styregruppe 

Dialogen mellem KOMBIT og Netcompany fortsætter på alle niveauer, og KOMBIT vil løbende 
orientere om fremdriften.  

 

Fakturering & status på fornyet tilslutning 
Som nævnte i sidste uges statusmail vil der blive udsendt fakturaer for Aula i februar. Tre 
kommuner har endnu ikke underskrevet den fornyede tilslutning. Vi vender tilbage med yderligere 
information omkring fakturering snarest.  

 

Webinarer vedrørende Aulas produktstrategi 
Der er nu udsendt invitationer til webinarer om Aulas produktstrategi, og interessen har været 
meget stor. En del kommuner har henvendt sig vedrørende begrænsningen i deltagerantal fra hver 
kommune. Grunden til at der blev sat en begrænsning var et ønske om at sikre, at alle kommuner 
fik lejlighed til at stille spørgsmål. 

Ikke desto mindre skal der naturligvis være mulighed for at deltage med de chefer og 
medarbejdere, som har brug for at høre om produktstrategien. Derfor har vi fjernet begrænsningen 
og åbnet for, at der er flere deltagere på hvert møde end de tyve der oprindeligt var sat som 
grænsen. KOMBIT vil dog opfordre til, at man lige taler sammen inden mødet, hvis man er mange 
fra en kommune og evt. aftaler hvem der skal stille spørgsmål.  

Webinarerne finder sted: 

• 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 

 

Invitationerne er sendt direkte til projektledere og systemansvarlige og selve linket til mødet vil 
blive sendt ud et par dage inden hvert møde.  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faulainfo.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2FAula-statusmail-uge-48-2020.pdf&data=04%7C01%7CPDC%40kombit.dk%7Cd80a684b793048e686ad08d8b8a230e0%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637462354021748522%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QR6vIqU9iCHyJbwGERwuhzsjskd7RgBI1O0CuqCWKyc%3D&reserved=0
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aula-statusmail-uge-37-2020.pdf


 
 

3 
 

Aula dagtilbud 
 
Ibrugtagning i en corona-tid 
De meldinger KOMBIT får fra de forskellige kommuner tyder stadig på at der er roligt i forhold til 
ibrugtagningen. En del kommuner har på grund af Corona valgt at vente med at tage Aula rigtigt i 
brug, men føler sig ellers generelt klar. 

 

Tilkøb fra Netcompany – ændrede datoer 
Som det også blev nævnt i sidste uges statusmail, kan kommunerne med ekstra behov for fx 
bistand til implementering tilkøbe online webinarer med fokus på bestemte funktionaliteter som fx 
komme/gå-modulet eller Q&A’s, hvor deltagerne kan stille spørgsmål til Netcompanys konsulenter 
om Aula og brugen heraf. Efter ønske er datoerne for Go-live møderne ændret, da de var placeret i 
vinterferien. De nye tidspunkter ses herunder: 

Go-live Q&A: Dagtilbud 

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:  

• 22.02.2021 kl. 09-11 Go-live Q&A – IST-kommuner 
• 25.02.2021 kl. 09-11 Go-live Q&A – ASSEMBLE-kommuner 
• 23.02.2021 kl. 09-11 Go-live Q&A – KMD-kommuner 

 
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%7Cdd87224b191845d779bb08d8b7d332f3%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637461465019589167%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HwjPYbTjHBXpXZNZeXUpnPqFxDfOkzDQwdY8otPaEcg%3D&reserved=0
mailto:aula.implementering@netcompany.com
mailto:aula@kombit.dk
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