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Fredag den 22. 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 
 
Videreudviklingen af Aula 
Som du måske har set er historien vedrørende forhandlingerne mellem KOMBIT og Netcompany 
nået fagmedierne. Artiklerne er bragt i IT-watch og Computerworld og er alle bag betalingsmur, 
men hvis du har adgang, finder du dem her:  

https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/offentlig_it/article12701052.ece 

https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/offentlig_it/article12701300.ece 

https://www.computerworld.dk/art/255006/kombit-overvejer-genudbud-af-aula-staerkt-utilfreds-
med-netcompanys-skyhoeje-priser-for-videreudvikling 

https://www.computerworld.dk/art/255027/netcompany-efter-kombits-beskyldninger-om-for-hoeje-
aula-priser-kombit-faar-allerede-rabat-paa-drift-og-support 

I forhold til det KOMBIT skrev i sidste uges nyhedsbrev, er der ikke noget nyt at tilføje for 
nuværende. Dialogen mellem KOMBIT og Netcompany fortsætter på flere niveauer, samtidig med 
at arbejdet med at få evalueret estimaterne hos en tredjepart er sat i gang. KOMBIT vil informere, 
når der er nyt.  

 

Udfordringer med Unilogin 
Aula-projektet er blevet orienteret om, at nogen brugere har oplevet problemer med Unilogin. 
KOMBIT er i dialog med STIL. I den forbindelse har STIL meldt ud, at der de vil være 
systemarbejde på Unilogin torsdag den 28. januar kl. 16.00-22.00. Dette vil berøre Unilogin og 
Unilogin infotjeneste og kan medføre, at Unilogin ikke kan benyttes i perioden. Det forventes, at 
systemarbejdet afsluttes kl. 18.00. 
Læs mere på STILs driftsinfoside her. 
 

Webinarer vedrørende Aulas produktstrategi 
De to første webinarer vedrørende Aulas produktstrategi er nu afholdt. Tak for god ro og orden og 
gode spørgsmål til jer, der var med. Der er fortsat ledige pladser på de tre, der foregår i næste uge. 
Når alle webinarerne er gennemført vil der blive lagt en nyhed og materiale vedrørende 
produktstrategien på aulainfo, og det vil blive taget med i næste uges statusmail.  

De resterende webinarer finder sted: 

• 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://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/offentlig_it/article12701052.ece
https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/offentlig_it/article12701300.ece
https://www.computerworld.dk/art/255006/kombit-overvejer-genudbud-af-aula-staerkt-utilfreds-med-netcompanys-skyhoeje-priser-for-videreudvikling
https://www.computerworld.dk/art/255006/kombit-overvejer-genudbud-af-aula-staerkt-utilfreds-med-netcompanys-skyhoeje-priser-for-videreudvikling
https://www.computerworld.dk/art/255027/netcompany-efter-kombits-beskyldninger-om-for-hoeje-aula-priser-kombit-faar-allerede-rabat-paa-drift-og-support
https://www.computerworld.dk/art/255027/netcompany-efter-kombits-beskyldninger-om-for-hoeje-aula-priser-kombit-faar-allerede-rabat-paa-drift-og-support
https://driftsinfo.uni-c.dk/sag/678531
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Invitationerne er sendt direkte til projektledere og systemansvarlige og selve linket til mødet bliver 
sendt ud et par dage inden hvert møde.  

 

Aula opdateret 
Torsdag den 21. januar 2021 blev Aula opdateret med den sidste funktionalitet fra release 2.1 
nemlig muligheden for at sammenlægge og opsplitte institutioner. Funktionaliteten indebærer: 

Sammenlægning og opsplitning af institutioner 

Fra og med version 2.1 understøtter Aula automatiseret datamigration mellem institutioner, når 
der foretages sammenlægninger, hvor to eller flere institutioner bliver til én, eller opsplitninger, 
hvor én institution bliver delt i flere. Dette bliver en del af servicekataloget, så en kommune, via 
administrationsmodulet, kan bestille en sammenlægning eller en opsplitning og angive de 
institutioner, der er involveret. 

Sammen med Netcompany sikres det, at data i kildeinstitutionerne fryses mens omstrukturering 
kan foretages i de administrative systemer, uden dette skaber forstyrrelser i Aula. Når 
omlægningen er foretaget, migreres data fra kildeinstitutionerne til de nye institutioner via et sæt 
regler. Sker det, at noget data ikke kan håndteres af de automatiske regler, kan dette enten 
tilpasses inden migrationen foretages, eller disse data kan migreres manuelt. 

For at hjælpe med processen, kan en kommune bestille et ”Dry run”, der analyserer en 
migration ud fra, hvordan data ser ud i det øjebliksbillede, og hvordan det vil udarte sig efter en 
migration. Dette genererer en rapport, der vil vise, hvor meget der kan håndteres via de 
automatiske regler, og hvilket der kræver manuel bearbejdning. 

Overordnet understøtter denne funktionalitet, at brugernes data, som beskeder og filer i Sikker 
Fildelingsmodulet bevares i de nye institutioner. 

 

Indhold i release 2.2 
Som udmeldt i sidste uges nyhedsbrev kommer release 2.2 den 28. februar 2021 og vil indeholde 
forbedringer til Sikker Fildeling og funktionalitet til brug på bosteder.  

Forbedringer til sikker fildeling vil bestå i: 

• Versionshistorikken udvides, så denne både indeholder informationer om, hvem 
dokumentet er delt med, hvornår det fx er låst, og så tilføjes tidligere versioner af 
dokumentet (som kan tilgås i læsetilstand).   

• For at højne sikkerheden omkring deling af dokumenter benyttes udelukkende links, og 
derved fjernes mulighed for at sende dokumenter i PDF-versioner. Det bliver i denne 
sammenhæng også muligt at dele sikre filer med barnets forældre.  

• Dokumenterne vil kunne åbnes i læsetilstand direkte fra både besked- og kalendermodulet. 
Herudover åbnes for at forældre kan se dokumenter i dokumentoverblikket for bedre at 
kunne give dem et overblik over, hvilke dokumenter der er delt med dem. Denne del er 
særligt relevant for forældre, som modtager mange dokumenter fra skolen eller 
dagtilbuddet.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faulainfo.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2FAula-statusmail-uge-37-2020.pdf&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7C3d4fc6f6d9ab438484fb08d8bb9e923e%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637465637031137850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PYiS%2BSqlNCTNkIOW9pvbK8GMJbe6KGrqkcAjqJK6Iho%3D&reserved=0
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• Det bliver muligt, at fjerne sin relation til en sikker fil, som man selv har oprettet, og 
implicitte delinger vil blive synlige under dokumentdetaljer.  

• Herudover forbedres overblikket - det vil sige at der kommer mere fokus på de vigtigste 
informationer.  

• Selve oprettelsen af sikre filer gøres nemmere, ved at omhandler og barn-feltet nu slås 
sammen til et felt, så man hurtigere kan fremsøge det barn, som skal tilknyttes dokumentet.  

• Det bliver muligt for brugere, der er tildelt rettigheden, at kunne eksportere en eller flere 
dokumenter til pdf’er, for at understøtte en manuel overdragelse af dokumenter mellem 
institutioner. 
 

Funktionaliteten til bosteder vil komme til at fungere på følgende måde: 

Når en kontaktperson, som både har egne børn og officielt tilknyttede børn, logger ind i Aula, 
vælger vedkommende hvilken kontaktperson, de vil logge ind som, og derefter vises kun enten 
kontaktpersonens egne børn eller de officielt tilknyttede børn. 

Alle bostedsmedarbejdere, som er knyttet til samme barn, skriver til og fra en fællespostkasse om 
barnet, så den ene medarbejder kan se, hvad den anden medarbejder aftalte dagen før. 

Når andre brugere i Aula fremsøger et barn, som bor på et bosted, vises ikke en lang række af 
bostedsmedarbejdere, men i stedet kontaktinformation til bostedet. 

Hvis barnet flytter fra bostedet eller medarbejderen ikke længere skal have tilknytning til barnet af 
andre grunde, så fjernes medarbejderes adgang til alt indhold om barnet. 

 

Aula dagtilbud 
 
Gruppetyper optræder nu korrekt i Aula 
I forbindelse med indkøringen på dagtilbudsområdet har nogle leverandører haft behov for at skifte 
type på de grupper, der indmeldes til WS10/SkoleGrunddata. Imidlertid har Aula haft en udfordring 
med, at når en gruppe først var modtaget, var dens gruppetype låst. Dvs., at det skift af 
gruppetype, som fx IST har implementeret for nogle grupper, ikke er slået igennem i Aula. 

Dette er blevet rettet i en patch-release i denne uge, så Aula nu lytter på, om en gruppe skifter 
type. Dermed skulle alle grupper i Aula fremover gerne fremgå med den rigtige gruppetype. Nogle 
institutioner har fx forventet at se stuer fremgå med gruppetypen ’Hovedgruppe’, men har i stedet 
set dem stå i Aula som SFO-grupper. Det skulle gerne falde på plads nu, så alle grupper fremstår 
som forventet. 

En enkelt ting at være opmærksom på i den forbindelse: Hvis der i de forgangne uger er blevet 
åbnet for forældres adgang på institutioner, hvor der i Aula kun var én gruppe af typen 
’hovedgruppe’, er forældrene kun blevet bedt om at afgive samtykke til deling af medier på 
institutionsniveau i forbindelse med deres første login. Hvis der er mere end én hovedgruppe på 
institutionen, vil forældre også blive bedt om at afgive et ekstra samtykke på stue-niveau.  
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Det fix, der nu er gennemført, vil for nogle institutioner betyde, at de går fra at have én 
hovedgruppe (der typisk har dækket hele institutionen) til at have flere hovedgrupper (typisk én pr. 
stue). Det betyder: 

1) Forældre, der endnu ikke har logget på, vil nu blive bedt om at afgive samtykke på både 
institutions- og stueniveau ved første login 

2) Forældre, der tidligere har logget på og afgivet samtykke kun på institutionsniveau, har nu 
mulighed for at tilgå ’Samtykker’ i Min profil-menuen. Her vil de kunne se det nye samtykke 
på stue-niveau, der som udgangspunkt er sat til samme værdi som samtykket på 
institutionsniveau. Det vil dog nu kunne tilrettes, hvis ønsket. 

 

Viden og materialer 
 

Undervisningsvideoer fra Aarhus Kommune 
Aarhus kommune har lavet vejledningsvideoer til brug for superbrugerne i dagtilbud. Dem kan 
andre måske have glæde af. Videoerne kan findes her:  http://aarhus.dk/aulavideo 

Tak til Aarhus for at dele. 

 

Deling af viden og materiale 
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.  

http://aarhus.dk/aulavideo
mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk
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