Fredag den 2. okt. 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 som
et service request.
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Aula generelt

Møde i kommunestyregruppen

Den 24. sept. 2020 blev der afholdt kommunestyregruppemøde. På dagordnen var blandt andet
status på implementeringen på dagtilbudsområdet, indhold i de kommende releases og
kommunernes supportorganisation. Du kan læse en orientering om hvad der blev besluttet på
mødet her.

Ny beskrivelse af forbedringerne til Komme/gå i release 2.1

Som bekendt vil release 2.1., som kommer til december, indeholde nogle meget efterspurgte
ændringer og tilføjelser til Komme/gå-modulet. De planlagte ændringer er nu beskrevet i et
dokument, som kan læses her.

Forbedringer til Sikker Fildeling flyttes til release 2.2

Som det kan læses i orienteringen fra styregruppemødet har det desværre været nødvendigt at
skubbe forbedringerne af Sikker Fildeling til release 2.1. Det skyldes, at estimaterne er vokset i
forhold til det, der først blev oplyst, og det betyder, at Netcompany ikke kan nå at udvikle al det
ønskede indhold til den planlagte dato i december.
Styregruppen stod derfor med valget mellem at flytte releasen eller flytte noget af indholdet. Blandt
andet fordi det er vigtigt at få Komme/gå af sted til dagtilbudsområdet faldt valget på at flytte Sikker
Fildeling til release 2.2., som forventes senest i andet kvartal 2021. KOMBIT og Netcompany
arbejder på at fastlægge et mere præcist releasetidspunkt.

Funktionalitet til bostedsmedarbejdere med i release 2.2

Når bostedsmedarbejdere i dag skal ind og bruge Aula for de børn, som de arbejder med, er det
nødt til at ske med samme profil som den de bruger til at tilgå oplysninger om deres egne børn.
Der findes nemlig pt ikke en rolle i Aula, som tager højde for den situation de står i.
KL, STIL og KOMBIT har nu i samarbejde med blandt andet Foreningen af Døgn- og Dagtilbud –
FADD fundet en løsning. Løsningen vil komme med i release 2.2. i andet kvartal 2021.
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Ændring i login for medarbejdere, der anvender privat NemID

Den 23. september foretog STIL en ændring til Unilogin, jf.
https://viden.stil.dk/display/OFFSKOLELOGIN/Releaseplan. Ændringen påvirker medarbejdere i de
kommuner, der tillader, at medarbejdere anvender privat NemID til login.
Ændringen består i, at en medarbejder ikke længere kan opnå højt sikringsniveau alene ved brug
af privat NemID. For at opnå højt sikringsniveau (og dermed adgang fx til Sikre filer i Aula), skal en
medarbejder fremover først logge på med sit Unilogin brugernavn/password, og derefter med sit
private NemID. Unilogin sørger for at guide brugeren gennem login-proceduren på den rigtige
måde.
Bemærk, at denne ændring ligger uden for Aula. Men da Aula benytter Unilogin til autentificering,
rammer denne ændring Aula indirekte.
Baggrunden for ændringen er tilpasning til en tidligere udtalelse fra Datatilsynet, der blandt andet
påpeger: ”Medarbejderes private NemID kan anvendes ved log-in som alternativ til en adgang med
brugernavn og adgangskode under følgende forudsætninger: - Der må alene være tale om adgang
til oplysninger, som hverken er af følsom eller fortrolig karakter”
Kilde: https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2012/mar/udtalelsetil-kl-om-brug-af-privat-nemid-som-medarbejder-log-in-i-kommuner-opdateret/

Deaktivering af en institution

I Aulas Servicekatalog, er det nu muligt at vælge en serviceanmodning, som giver mulighed for at
få deaktiveret en institution i Aula. Ved en deaktivering vil det ikke længere være muligt at logge
ind på institutionen i Aula. Institutionen og institutionens grupper vil blive markeret som deaktiveret.
Derudover er der følgende opmærksomhedspunkter:
•
•
•
•

Medarbejdere tilknyttet flere institutioner kan ikke længere se beskeder sendt fra den
deaktiverede institution
Forældre tilknyttet flere institutioner kan ikke længere besvare beskeder sendt fra den
deaktiverede institution.
Der vil ikke blive forsøgt hentet data fra WS10/17 (skolegrunddata) fra institutionen efter
deaktiveringen.
Når institutionen først er blevet deaktiveret, kan den ikke aktiveres igen.

Sagen ekspederes indenfor 12 dage, forudsat at alle oplysninger er angivet korrekt.
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Herunder ses prismodellen for deaktivering af institutioner:

Antal institutioner

Antal timer

Pris

1

6

5100

2-4

10

8500

5-10

22

18700

11+

Netcompany vil kontakte jer
med den endelige pris.

Se mere om oprettelse af serviceanmodninger i afsnit 12 i administratorvejledningen.

Tilgængelighed på institutionelle hjemmesider

Tilgængeligheden på institutionelle hjemmesider er ved at blive opdateret. Netcompany mangler
lige nu at få foretaget de sidste fejlrettelser, så tilgængelighedserklæringerne kan blive opdateret.

Aula dagtilbud
Indlæsning af data

Som det er beskrevet i de seneste statusmails har Aula-projektet i samarbejde med blandt andet
KL, STIL og de respektive leverandører og kommuner over de seneste mange måneder arbejdet
på at få alle data over i Aula. Aula-projektet har modtaget et spørgsmål om, hvorfor vi har så travlt
med at få løst denne her opgave. Svaret er at uddannelse og opsætning er i gang, og at det skal
ordnes nu, for at alle kommuner kan nå at følge deres udrulningsbølge.
Rent praktisk er der en udrulningsperiode på 12 uger for hver kommune, og det er i denne periode,
at kommunen har adgang til Netcompanys implementeringsteam, fx i forbindelse med spørgsmål til
opsætning. Det vil altså sige, at kommunen kan skrive på KLIK-opgaverne og har
opsætningsmøde.

Undervisning på dagtilbud

Afholdte uddannelsesforløb: Undervisningen er i fuld gang, og forløber planmæssigt. Der er nu
blevet afholdt 64 forløb og undervist 995 superbrugere. Du kan læse mere om uddannelsen og de
forskellige forløb via dette link.
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Udrulningen på dagtilbud

Udrulningen af Aula foregår som bekendt i fem regionale bølger. Nedenstående tabel viser en
oversigt over udrulningen på dagtilbud, samt hvornår medarbejdere og forældre får adgang i de
forskellige bølger. Den røde markør viser, hvor langt vi på nuværende tidspunkt er nået i
udrulningen. Alle kommuner har nu påbegyndt deres udrulning. Se mere her.
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Nyt fra kommunerne
Anvendelsesstrategi fra Ringkøbing-Skjern – nu med korrekt link

I sidste uges nyhedsbrev bragte vi et link til den anvendelsesstrategi, som Ringkøbing-Skjern
Kommune var så flinke at dele. Desværre var der en fejl i linket til bilaget, så her er de igen – nu
med de rigtige link:
Link til strategien ligger her og bilaget til strategien her.

Status fra Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune har endnu engang været så gode at dele deres erfaringer fra de seneste
måneder som pilotafprøver og bruger af Aula. De er faktisk så gode, at de tester Aulainfos grænser
godt af – så på grund af længden har det været nødvendigt at dele deres status op i en del 1 og
del 2. Der bliver arbejdet på at rette det til, men foreløbigt finder du altså Esbjergs status fordelt på
to dele nederst på denne side.
Som altid: Stor tak til Esbjerg.

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.
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