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Torsdag den 1. sept. 2022 

 

 

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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Log-in 
Som meldt ud i tidligere mails ændrede STIL deres login-sider i sidste uge.  

Konsekvensen af ændringen er, at man nu ikke længere kan logge ind med Uni-login på app’en, 
hvis man benytter brugernavn og adgangskode. Hvis man forsøger, ender man blindt og må starte 
forfra. 

Brugere kan stadig logge ind på appen, men de skal benytte ”Log ind med 'MitID/NemID’” under 
”Andre muligheder” på forsiden af Uni-login. 

Efter dialog med STIL er der blevet indsat en tekst på forsiden af deres login-sider, hvor brugerne 
bliver gjort opmærksom på, at forældre skal logge ind med NemID/MitID.  

Der er desuden opsat en tekst på forsiden af Aula.dk, som gør opmærksom på det samme. På 
app’en vil denne tekst komme med i versionen, der udgives i løbet af i dag, og brugerne vil kunne 
se beskeden, når de opdaterer til den nyeste version. 

KL og KOMBIT fortsætter dialogen med STIL, men indtil nu har meldingen herfra været, at de ikke 
ønsker at ændre login-siderne for nuværende. 
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Hvis I er i kontakt med forældre, som skal logge ind, kan I henvise dem til en guide, som kan findes 
her.  

 

Status efter release 2.5 
Som nævnt var der i søndags et problem med at logge ind på Aula-appen på IOS med biometriske 
data. Problemet blev løst i en ny version af app’en. I går havde 80 % af brugerne opdateret til den 
nye app. Hvis du møder brugere, der ikke kan logge ind med ansigtsgenkendelse eller fingeraftryk, 
skal du bede dem om at opdatere app’en. 

De fejl i komme-gå-modulet, der blev nævnt i tidligere mails, er nu løst. 

 

Ændring til den alfabetiske opdeling i Komme/gå 
Meget hurtigt efter opdateringen i weekenden blev både KOMBIT og Netcompany bestormet af 
kede brugere især fra dagtilbud, der absolut ikke synes, at den nye alfabet-funktion i Komme/gå 
var en forbedring, da det gik ud over overblikket. 

I samarbejde med faggruppen er der derfor blevet arbejdet hurtigt på en ændring, som består i: 

• Der tilføjes en ”ALLE” kategori til alfabetvælgeren, hvor alle børn står listet i alfabetisk 
rækkefølge, ligesom de gjorde tidligere. 

• Alle-sektionen bliver vist som den første sektion på tjek-ind-skærmen. 
• Forskellen på denne visning og den gamle er, at alfabetvælgeren stadig vil fremgå samt 

sektionen ”Alle”, som begge tager noget plads i højden. 
• Børnene vil fremgå både under ”ALLE” kategorien og under sektionen med deres 

forbogstav. Alle børn kan derved findes to steder. 
 

Ændringen vil slå igennem senest i morgen. Brugervejledningen vil ligeledes blive opdateret 
senest i morgen. 
 

 

 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/log-paa-Aula-app-trin-for-trin.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/log-paa-Aula-app-trin-for-trin.pdf
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