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Torsdag den 21. 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 systemansvarlig 
for Aula enten på skole- eller dagtilbudsområdet, eller du er oprettet som supportberettiget bruger.  
Hvis du har ændringer til, hvem der skal være systemansvarlig i kommunen, skal 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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Indholdet i release 2.6 
Næste større release af Aula – release 2.6 – kommer i december 2022. Første del af indholdet er 
defineret og i fuld gang med at blive udviklet. Det drejer sig om: 

Komme/gå 

• Det bliver nu muligt at udfylde tider for en hel uge ad gangen i ferieanmodninger.  
For ferieanmodninger, der strækker sig over en længere periode, har det tidligere krævet 
mange klik at udfylde tider for samtlige dage. Det bliver væsentlig nemmere med denne 
ændring. Samtidig vil de tider forældrene allerede tidligere har angivet for de respektive 
dage fremgå af ferieanmodningen, så de ikke behøver at skrive de samme tider ind to 
gange. 
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• Validering af om tider ligger uden for institutionens åbningstider vil nu også slå igennem på 
ferieanmodninger. 

• I aktivitetslisten bliver det muligt at sortere på de børn, som har tilknyttet en dagens 
bemærkning. Dermed bliver det nemmere at finde de børn, hvor forældrene har lagt en 
besked til personalet.  

• Aktivering af tjek-ind-skærme med pinkode udfases og erstattes med opsætning baseret på 
medarbejderlogin.  
KOMBIT har fået mange henvendelser om, at det er for besværligt at genaktivere en tjek-
ind-skærm, hvis den timer ud, og at administratoren ikke nødvendigvis er til rådighed, når 
det sker. Derfor vil alle medarbejdere fremover kunne opsætte tjek-ind-skærmene med 
brugernavn og password. Samtidig fjernes aktivering med engangskode.  

 
Beskeder 

• Det bliver fremover muligt at redigere og slette en afsendt besked i Aula, så beskeden 
hverken er synlig for afsenderen eller modtagerne af beskeden. Slettede og redigerede 
beskeder vil dog altid kunne fremsøges af kommunens administrator.  

 

E-mail notifikationer 

• Indholdet af beskeder fjernes fra alle e-mailnotifikationer. Det betyder, at brugerne der har 
slået e-mail notifikationer til, fremover udelukkende bliver informeret om, at de har 
modtaget en ny besked i Aula, men skal logge ind for at læse beskeden.  
 

Opslag 

• Opslag vil fremover blive sorteret efter redigeringsdatoen fremfor oprettelsesdatoen, så det 
bliver nemmere for brugerne at få overblik. 

 

Galleri 

• Rettigheden ”Brug grupper som distributionslister” vil fremover også virke for galleriet i 
Aula. 

• Der introduceres en ny sorteringsmulighed, som sorterer albums efter de senest tilføjede 
medier fremfor oprettelsesdatoen af albummet. Den nye sortering vil fremover være 
standardsorteringen i galleriet. 

 

Til oktober vil ovenstående liste blive udvidet med yderligere indhold til release 2.6.  

 

Fremsøgning via initialer 
I forbindelse med release 2.5 skete der en ændring, så det nu ikke længere er muligt at fremsøge 
medarbejdere ved hjælp af initialer. Dog er søgning på initialer aktiveret og fungerer i 
administrationsmodulet.  

Det at man kunne søge på initialer tidligere var reelt en fejl, der blev introduceret, da man 
muliggjorde søgning på metadata. Det har aldrig været meningen – eller bestilt – at man skulle 
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kunne det. Årsagen er, at Aula ikke udstiller initialer noget sted i brugergrænsefladen, medmindre 
brugeren ikke har uploadet et profilbillede. Hvis søgning med initialer er aktiveret, bevirker det 
derfor at brugerne får en masse søgeresultater, som de ikke har nogen anelse om, hvorfor dukker 
op. Dette har afstedkommet en del supporthenvendelser om fejl i søgning.  

Vi er opmærksomme på, at der er institutioner, hvor der er en kultur for at anvende initialer. Derfor 
har rettelsen også skabt frustrationer nogle steder. Muligheden for at indføre søgning på initialer 
for almindelige brugere vil derfor blive vurderet og prioriteret som et muligt fremtidigt 
ændringsønske.  

 
Møde med AWS 
KOMBIT og Netcompany har nu afholdt opfølgende møde med AWS om problemstillingen vedr. 
utilsigtet/tilsigtet tredjelandsoverførsel. AWS oplyste, at de har taget kontakt til det danske 
Datatilsyn med henblik på en drøftelse af problemstillingen samt den mulige håndtering. Der har 
været afholdt et indledende møde mellem AWS og Datatilsynet, og dialogen pågår fortsat.  

KOMBIT og Netcompany har aftalt med AWS, at vi mødes igen i medio oktober, så AWS kan 
redegøre for status på drøftelserne med Datatilsynet. 

Kommunernes DPO’er bliver orienteret om fremdriften i dag – 22. september 2022.  

 
Orientering fra kommunestyregruppemøde 
Aulas kommunestyregruppemøde afholdt møde den 31. august 2022. På dagsordenen var blandt 
andet status på releases, datasikkerhed og Google Analytics.  

Du kan læse en orientering fra mødet her.  

Du kan læse mere om sammensætning og kommissorium for styregruppen på denne side.  

 

Brugertilfredshedsundersøgelse i gang 
Linket til den nyeste brugertilfredshedsundersøgelse er nu sendt ud til medarbejderne i ti 
kommuner. En kæmpetak skal lyde til de kommuner, der sagde ja til at deltage denne gang. 

Undersøgelsen blandt forældre er ligeledes i gang. KOMBIT forventer at kunne præsentere de 
overordnede resultater på Aula kommunestyregruppemøde i midten af oktober. Derefter vil tallene 
blive sendt ud i et nyhedsbrev og blive lagt på aulainfo.dk 

 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Orientering-fra-Aula-kommunestyregruppemoede-31-8-22.pdf
https://aulainfo.dk/om-aula/aulas-ledelse-og-beslutningsorganer/
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