Onsdag den 22. januar 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 på
aula.implementering@netcompany.com, med oplysninger om navn, tlf og email.
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Velkommen til denne uges statusmail fra Aula. Den bliver lidt kort i denne uge, da der ikke er gået
så mange dage siden sidste statusmail. Det skyldes, at Aula-projektet grundet kursus, konferencer
og ferie er lidt tyndt bemandet resten af denne uge.
Husk at du i denne uge kan møde Aulas nye projektleder Sanne Mi Poulsen på BETT og i næste
uge kan møde Jakob Volmer og Susanne Rasmussen fra Aula-projektet på Børne- og
Ungetopmødet.

1

Møder vedrørende konsekvensanalyser

Som tidligere nævnt blandt andet i statusmailen i sidste uge har KOMBIT fået en tilkendegivelse
fra Datatilsynet om, at kommunerne skal have udarbejdet en konsekvensanalyse (DPIA) for Aula. I
den forbindelse vil Aula-projektet i næste uge udsende et udkast til en konsekvensanalyse, som
man kan tage udgangspunkt i. Desuden afholdes en række skypemøder, hvor kommunerne kan
stille spørgsmål og videndele. Møderne er beregnet for personer i kommunen, der har en aktiv
rolle i udarbejdelsen af konsekvensanalyser (fx projektlederen og/eller DPO’en).
Invitationerne til møderne vil blive udsendt til Aula-projektlederne i begyndelsen af næste uge og
tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. I må dog meget gerne sørge for at sætte tid af i
kalenderen allerede nu. Møderne vil ligge på følgende data og tidspunkter:
o
o
o
o
o
o
o
o

30. jan 2020 kl. 14:00 – 15:00
31. jan 2020 kl. 13:00 – 14:00
3. feb. 2020 kl. 11:00 – 12:00
4. feb. 2020 kl. 9:00 – 10:00
4. feb. 2020 kl. 11:00 – 12:00
5. feb. 2020 kl. 9:00 – 10:00
5. feb. 2020 kl. 14:00 - 15:00
6. feb. 2020 kl. 12:00 - 13:00

o

7. feb. 2020 kl. 9:00 - 10:00

o

7. feb. 2020 kl. 12:00 - 13:00

Support til kommunerne
Nogle kommuner oplever supporten i Netcompany som svært tilgængelig. KOMBIT er i dialog med
Netcompany med henblik på at bedre situationen.
Supporten i Netcompany kan fortsat kontaktes ifm. tekniske spørgsmål til selve Aula. Dog
forventes det, at man har brugt de materialer og vejledninger, der ligger på Aulainfo, samt har
spurgt i egen kommune, inden de kontakter supporten. Grunden til at antallet af henvendelser
gerne skal holdes på et fornuftigt niveau er, at hver henvendelse koster penge fra det fælles Aulabudget. Og det er penge, som ellers kunne være brugt til videreudvikling til glæde for alle brugere.
Hvis kommunerne har behov for mere dybdegående og kommunespecifik hjælp, kan man selv
købe det hos Netcompany eller en anden leverandør. I den forbindelse har Netcompany skrevet et
dokument, hvor man kan finde mere information om priser, praktik og hvilke ydelser kommunerne
kan købe hos Netcompany. Du kan finde informationerne på denne side. Nedenfor er blot
eksempler på ydelser.
•

Støtte til arbejdsgangeafklaringer og anvendelsesstrategier
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•

Spørgesession med Netcompanys Aula-konsulent omkring anvendelsen af Aula for fx
superbrugere eller administratorer

•

Støtte til opsætning af IdP

•

Datadrevet tjek af kommunens opsætning af Aulas moduler, fx tjek af rettigheder og
grupper

•

Deltagelse i kommunale møder – fx superbrugernetværk, Q&A Sessions

•

Uddannelse i brugen Aula, herunder brush-up kurser for medarbejdere på skoleområdet,
nye projektledere

•

E-læringsforløb målrettet udvalgt funktionalitet eller brugere.

Ydelserne kan indebære forskellige aktiviteter, såsom telefoniske henvendelser, deltagelse i
møder, afholdelse af egentlige forløb mm.
Ydelserne er ikke nødvendigvis målrettet den enkelte kommune. Kommunerne kan også slå sig
sammen fx til et fælleskommunalt arrangement.
Da KOMBIT tilstræber konkurrence vil vi naturligvis meget gerne linke til det, hvis andre
konsulenter udbyder lignende ydelser eller laver informationssider målrettet Aulabistand.

KLIK oprydning

Vi rydder løbende op i KLIK for at skabe overblik.
Da datamigreringen nu er overstået, sletter vi de KLIK-opgaver, der omhandler datamigrering. Der
er tale om KLIK-opgaverne: K6, K8, K9 og K10.
Hvis der er noget i opgaverne I ønsker at gemme skal I gøre det inden den 31. januar 2020.
Herefter sletter vi opgaverne.
Dog vil vi kun slette opgaverne for de kommuner, der gik på Aula i 2019. Det skyldes, at de
kommuner, der er gået på i forbindelse med årsskiftet eller går på senere, måske gerne vil kunne
tilgå opgaverne.

Indsendelse og prioritering af ændringsønsker

Aula-projektet arbejder i øjeblikket på at få opdateret processen for indmelding og prioritering af
ændringsønsker. Målet er at processen skal gøres mere klar og gennemsigtig.
Indtil denne proces ligger klar, skal ændringsønsker fortsat meldes ind via dette link:
https://survey.enalyzer.com/?pid=q8net2nn
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Planlægningsassistent i release 1.1.6

I forbindelse med release 1.1.6 introduceres planlægningsassistenten til Aulas kalender.
Planlægningsassistenten giver medarbejdere mulighed for at få et overblik over, hvilke ressourcer
medarbejdere, grupper og børn, som er booket eller ledige i et givent tidsrum ved at vise deres
kalendere side om side.
Denne nye funktion skal hjælpe med at lette koordineringen af begivenheder. Medarbejdere kan
dermed sikre sig, at flest mulige brugere er tilgængelige og har mulighed for at deltage i en
begivenhed. Planlægningsassistenten vises, når du er ved at oprette eller redigere en begivenhed.
Bemærk at planlægningsassistenten kun er tilgængelig på browseren - fx Chrome og Safari, dvs.
ikke i mobilbrowseren eller gennem Aulas app.
I forbindelse med releasen vil der blive udgivet videomateriale, som introducere brugerne til den
nye funktionalitet.

Efterlysning:

Hvis du ligger inde med materiale, 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.

Input til statusmailen

KOMBIT og Aula-teamet vil 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.
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