9. februar 2020

Releasenote for version 1.1.6
Opdateringen af release 1.1.6 fandt sted d. 9. februar 2020.

Indhold
1.

Ny funktionalitet ......................................................................................................... 1
1.1
Opdateringer til Kontaktoplysninger ................................................................... 2
1.2

Opdateringer til Kalender ................................................................................... 2

1.3

Opdateringer til Opslag og Medier ..................................................................... 3

1.4

Andre forbedringer ............................................................................................. 4

2.

Nye materialer på aulainfo.dk.................................................................................... 5
2.1
Nye eller opdaterede materialer på aulainfo.dk: ................................................ 5

3.

Fejlrettelser ifm. release 1.1.6 ................................................................................... 6
3.1
Opmærksomhedspunkt i forbindelse med fejlrettelse ...................................... 11
3.2

4.

1.

Fejlrettelser som flyttes til næste release ........................................................ 12

Yderligere information ............................................................................................. 12

Ny funktionalitet
Her kan du læse om den funktionalitet, der tilføjes ifm. søndagens opdatering. Siden
”Udvikling af Aula og kommende funktionalitet” på aulainfo.dk er også opdateret med
nedenstående information.
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1.1 Opdateringer til Kontaktoplysninger
•

Kontaktoplysninger overføres fra Uni-Login, når bruger ikke
har været logget ind: Forældres og elevers kontaktoplysningerne
bliver altid vist for medarbejdere på institutionen, uanset de
afgivne samtykker. Det har dog hidtil været sådan, at
kontaktoplysninger først bliver vist for medarbejderne, når
forældrene har været logget ind i Aula første gang.
På baggrund af feedback fra kommunerne, er det nu ændret, så
medarbejdere kan se kontaktoplysninger fra Uni-login på
brugernes profilside og på kontaktlisterne, også selvom brugerne
endnu ikke har været logget på for første gang. På den måde kan
medarbejderen få fat på forældrene, også selvom de ikke har
været logget ind i Aula. Det kan være nødvendigt i nogle
situationer – eksempelvis hvis der er sket noget alvorligt og forældrene skal
informeres og/eller hente barnet hjem.

•

Hjælpetekst på brugeres profil: Der er implementeret en hjælpetekst på brugerens
profil, som skal gøre det tydeligt, hvem der kan se hvilke kontaktoplysninger, så der
ikke opstår tvivl. Dette er et tiltag, der skal gøre medarbejdere helt trygge i, at
forældre ikke kan se deres kontaktoplysninger i Aula.

•

Fremsøgning af oplysninger for brugere i grupper, man ikke selv er medlem
af: Det er nu muligt for en medarbejder at fremsøge kontaktinformationer for brugere
i grupper, som de ikke er medlem af. Fremsøgningen sker under menupunktet
”Kontakter”. Tidligere har det kun været muligt at se kontaktoplysninger på de
brugere, som medarbejderen delte gruppe med. Feedbacken fra kommunerne har
været, at dette ikke var hensigtsmæssigt da fx en sekretær eller sundhedsplejerske
også har brug for at kunne komme i kontakt med skolens elever og/eller forældre,
selvom de ikke deler gruppe med dem. Medarbejdere vil skulle tildeles rettigheden
af en administrator (se punkt nedenfor: Nye rettigheder).

Læs mere omkring de nye ændringer vedrørende kontaktoplysninger i
brugervejledningens afsnit 4.6. Find samtidig en kort oversigt over, hvem der kan se
hvilke kontaktoplysninger i vores dokument Hvem kan se hvad? Kontakt- og
stamkortoplysninger.

1.2
•

Opdateringer til Kalender
Visuelle designændringer: Vi har lyttet til brugernes efterspørgsel efter en mere
overskuelig kalender samt en bedre synlighed af begivenheder og skemabrikker på
mindre skærme. Med henblik på at optimere brugeroplevelsen og sikre denne
synlighed er kalenderen opdateret med følgende:
o

Der er implementeret et gitter i kalenderen, som skaber bedre overblik
over, hvornår begivenhederne foregår og skemabrikkerne ligger.
Gitteret er inddelt efter hver halve time.
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o

Widgets-kolonnen i højre side fjernes, hvis der ikke er opsat en widget.
Dette for at udnytte pladsen optimalt og ikke tage plads fra kalenderen,
når der ikke er behov for det.

o

Hvis der ikke er begivenheder før kl. 8, starter visningen kl. 8. På den
måde tilpasses visningen den enkelte bruger.

o

Forældres kalender er fjernet i webbrowser, for at
skabe et bedre overblik over og give mere plads til
børnenes kalenderaktiviteter. Begivenheder som
forældre er inviteret til, eksempelvis forældremøder, er
placeret i børnenes kalender, og der er tilføjet et filter
”Mine begivenheder”, som kan slås til og fra for at de
vise begivenheder, den pågældende forælder er
inviteret til.

•

Deadline for skole/hjem-samtaler: Der er tilføjet en mulighed for
at sætte deadline for svar ifm. oprettelse af begivenheder og
samtaler, så der skabes en bedre struktur for medarbejdere og
øger planlægningsevnen. Derved kan de inviterede ikke svare
efter at den valgte deadline er overskredet, og det bliver lettere for
medarbejdere at koordinere begivenheder – såsom at bestille
forplejning/transport til arrangementer.

•

Planlægningsassistent:
Planlægningsassistenten
viser
kalendere side om side. Det giver medarbejdere mulighed for at få
et overblik over, hvilke ressourcer, medarbejdere, grupper og
børn, som er booket eller ledige i et givent tidsrum. Det kan lette
koordineringen af begivenheder, og medarbejderne sikrer sig
dermed, at flest mulige brugere er tilgængelige og har mulighed
for at deltage i en begivenhed.

•

Oprettelse af begivenheder KUN i institutionens kalender: Det er nu muligt for
ledere, lærere og pædagoger at oprette begivenheder i institutionens kalender uden
at den fremgår i egen kalender, hvilket har været efterspurgt i en længere periode.
Det er ligeledes muligt at tildele denne funktion som en rettighed til andre brugere
(dog kun medarbejdere). Det kan være hensigtsmæssigt, hvis eksempelvis en
sekretær eller medarbejder skal oprette begivenheder som omfatter hele skolen,
men ikke selv skal deltage. Det kunne fx være en idrætsdag.

Læs mere omkring de nye ændringer af kalendermodulet i brugervejledningens afsnit
4.2.

1.3

Opdateringer til Opslag og Medier
•

Notifikationer på opslag: For at sætte fokus på, at brugere i Aula skal kunne
holde sig opdateret om det, der foregår i Aula, er det nu muligt at modtage
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notifikationer for opslag, hvis dette ønskes. Disse indstilles som andre
notifikationer under brugerens profil. For at undgå unødvendige påmindelser og
information, skal det dog pointeres, at brugerne kun modtager én notifikation pr.
opslag – også selvom opslaget er delt med flere af deres grupper.
•

Kommentarer til opslag og medier: Med denne opdatering
implementeres kommentarer på opslag og medier.
Kommentarer kan bruges i mange forskellige sammenhænge.
Det kan give mening i situationer, hvor medarbejdere ønsker, at
forældre og elever skal svare på deres opslag. Det kunne eksempelvis være, at
skolefesten nærmer sig, og alle skal meddele, hvilken ret de medbringer, til det
store sammenskudsgilde. Derved kan man anvende opslag frem for beskeder til
emnebaseret kommunikation. Kommentarer er allerede en naturlig del af andre
sociale platforme.
Kommentarer giver samtidig brugerne mulighed for at dele deres meninger
omkring det delte indhold. Læs mere omkring de nye ændringer vedrørende
opslag og medier i brugervejledningens afsnit 4.1 og 7.5

1.4 Andre forbedringer
•

Nye rettigheder: Der er kommet to nye rettigheder, som gør det muligt at
fremsøge en liste over henholdsvis kontaktinformationer og stamkortoplysninger
for alle børn og forældre på institutionen, så det er lettere for udvalgte
medarbejdere at danne sig et overblik over tilladelser, stamdata og informationer.
De ønskede medarbejdere skal tildeles rettighederne ”Se kontaktlister for alle på
institutionen og ”Se stamkortoplysninger for alle på institutionen”. Læs mere om
rettigheder – nye og gamle - og få styr på dem alle i dokumentet om Roller og
Rettigheder, som netop er opdateret.

•

Deaktivering af grupper, som ikke skal benyttes i Aula: Det er nu muligt at
deaktivere grupper - fx ”Hold”- som ikke skal benyttes i Aula, men udelukkende
andre løsninger – herunder læringsplatforme. Læs mere omkring de nye
ændringer af administrationsmodulet i administratorvejledningen.

•

Filtrering af sikre filer: De nuværende dropdown-menu til filtrering på gruppe
og barn erstattes af søgefelter, så medarbejdere endnu hurtigere kan finde en
ønsket fil. Det giver fx værdi for en leder, som kan have mange dokumenter
liggende i Sikker fildeling. Læs mere om den nye filtrering af sikre filer i
brugervejledningens afsnit 4.4 og dokumentet Sikker fildeling.

•

Flere parametre på SSO-widgets: For at undgå, at en bruger skal logge på
igen, når de klikker på en widget i Aula, sendes der nu flere informationer og
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parametre til widgets-leverandørerne, så de bedre kan understøtte single-signon.
•

Metadata: Der er implementeret mere metadata flere steder i Aula, eksempelvis
ud fra brugere i beskedtråde. Det skaber klarhed over, hvem man interagerer
med, deres rolle og eventuelle børn.

•

Synlighed af beskedmodtagere: For at synliggøre og mindske
tvivlen om, hvilke brugere der modtager en specifik beskedtråd,
er der implementeret at modtagerne står nævnt i svar-feltet.
Dette skal være med til at skabe større tryghed og sikkerhed
blandt brugerne.

•

Fællespostkasser i app: Med denne opdatering er fællespostkasser ikke
længere kun begrænset til webbrowser, men er også tilgængelige på app.

•

Vedhæftninger fra Cloud-løsninger: Det er nu muligt for brugere at vedhæfte
filer fra cloud-løsningerne Google Drive og OneDrive (samt Teams). Dette er en
tilføjelse til den eksisterende mulighed for at linke til filer på disse platforme, så
man som bruger kan gøre begge dele. Når filen vedhæftes, vil der blive taget en
kopi af filen placeret hos cloud-udbyderen til AULA.

2.

Nye materialer på aulainfo.dk
Aulainfo.dk bliver løbende opdateret med vejledninger om opdateret og ny
funktionalitet. Nedenfor finder du en oversigt over de nye eller opdaterede materialer,
som du vil kunne finde på siden. Bemærk at nedenstående links først vil føre jer til
det opdaterede materiale i starten af næste uge, hvor release 1.1.6 er udkommet.

2.1 Nye eller opdaterede materialer på aulainfo.dk:
Dokumenter
•

Brugervejledning og administratorvejledninger er opdaterede, så de indeholder
beskrivelser af den nyeste og opdaterede funktionalitet.

•

Dokument om roller og rettigheder er opdateret og giver en oversigt over roller
og rettigheder i Aula, som kan tildeles hhv. medarbejdere, forældre og elever.

•

Dokument om sikker fildeling er opdateret, så det stemmer overens med den
opdaterede funktionalitet, hvor filtreringsfelterne er blevet søgbare.

•

One-pager om ”Hvem kan se hvad?” er opdateret med den nyeste funktionalitet
vedrørende kontaktoplysninger og rettigheder til at se disse.
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•

Ugens ”Vidste du at..?” med fokus på kalender 2.0 giver medarbejderne tips og
tricks til at få mest ud af de nye kalender-funktionaliteter.

Videoer

3.

•

Video om den nye planlægningsassistent præsenterer og hjælper medarbejdere
i gang med at bruge planlægningsassistenten, der viser ressourcers kalendere
side om side og letter koordineringen

•

Video om Aulas kalender er opdateret og introducerer de nye funktionaliteter i
Aulas kalender – herunder det at kunne oprette begivenheder udelukkende til
institutionens kalender.

•

Video om sikker fildeling er opdateret, så den stemmer overens med den
opdaterede funktionalitet, hvor filtreringsfelterne er blevet til søgefelter.

•

Brush-up video for medarbejdere er opdateret med den nyeste funktionalitet –
herunder muligheden for at kommentere på opslag og medier samt den nye
filtrering af sikre filer.

Fejlrettelser ifm. release 1.1.6
Nedenfor er en liste over indmeldte fejl, der er blevet rettet.

Sags IDSags

Beskrivelse af fejl

Kalender
KMTAULA-20209
KMTAULA-18921
KMTAULA-18567

MUS-samtale registreres forkert som heldagsbegivenheder og lægger sig forkert i
kalender

KMTAULA-20377
KMTAULA-18685
KMTAULA-19270
KMTAULA-19129
KMTAULA-19094
KMTAULA-20635
KMTAULA-20642

Forkert start/slut-dato angivet for begivenheder

KMTAULA-20294

Langsom kalender

KMTAULA-20269
KMTAULA-20629

Nye deltagere i begivenheder nulstiller tidligere svar

KMTAULA-19221

Manglende advarsel ved oprettelse af begivenhed, der konflikter med en anden hentet
fra Docendo.
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KMTAULA-19219

Tom dagsvisning ved gentagende begivenheder

KMTAULA-18767

Heldagsbegivenheder forårsager fejlagtigt dobbeltbookinger

KMTAULA-18480

Kan se alle medarbejderes MUS-samtaler i kalenderen – ikke kun sin egen.

KMTAULA-15725

Uforståelig fejlmeddelelse, når dato eller tid for begivenhed ændres

KMTAULA-15137

Alle ledige lokaler vises ikke i drop-down-menuen, når en begivenhed oprettes

KMTAULA-20242

Links i kalenderen vises kun i appen

KMTAULA-20450

Indkaldelse til begivenhed forsvinder ikke og forårsager at Aula lukker ned

Beskeder
KMTAULA-19286
KMTAULA-16076
KMTAULA-20267
KMTAULA-18736
KMTAULA-18586
KMTAULA-18674
KMTAULA-21456
KMTAULA-21400
KMTAULA-21362
KMTAULA-21168
KMTAULA-21149
KMTAULA-20685
KMTAULA-20395
KMTAULA-20357
KMTAULA-20204
KMTAULA-20138
KMTAULA-20060
KMTAULA-20052
KMTAULA-19095
KMTAULA-18962
KMTAULA-18787

Modtagere står i kaotisk rækkefølge, når de fremsøges i drop-down-menuen

Ikke muligt at tilføje en hel gruppe til besked – kun den første tilføjes

KMTAULA-19073
KMTAULA-18329

Brugere mødes med advarslen ” Du skal angive en modtager”, selvom der er angivet
modtagere.

KMTAULA-19029

Irrationel opførsel af indbakken i beskedsystem: Beskeder varierer mellem at være
læste og ulæste - og beskeder forsvinder og dukker op igen

KMTAULA-18810

Manglende advarsel når en besked sendes til store grupper med mange modtagere og
det kan derfor tage lidt tid, før beskeden er sendt.

KMTAULA-18329

Manglende advarsel når bruger forsøger at sende besked til flere end 100 modtagere
(enkeltvis)

KMTAULA-18324

Manglende advarsel når bruger forsøger at skrive en besked, der fylder mere end 6600
tegn
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KMTAULA-18167
KMTAULA-17230
KMTAULA-20509
KMTAULA-20510
KMTAULA-20626

Formatering slår ikke igennem i browser, hvis besked er skrevet i app (herunder
linjeskift).

KMTAULA-17097

Alle valgte beskeder som skal tilknyttes en sikker fil overføres ikke

KMTAULA-16045

Beskedmodtagere fjernes, når beskeder sendes enkeltvis til grupper med mere end
100 medlemmer

KMTAULA-15887

Uorden i beskeder – tekst står oveni hinanden

KMTAULA-17843

Fejlagtig advarselsbesked, når tekst med specifik formatering kopieres ind i
beskedfeltet

KMTAULA-21580

Problem med at tilgå og åbne beskeder

Dokumenter
KMTAULA-20447
KMTAULA-18299

Vedhæftede filer åbner i samme faneblad

KMTAULA-19246

Forkert visning af datapolitik

KMTAULA-19135
KMTAULA-18726

Ikke alle elever er mulige at fremsøge og oprette en sikker fil på, selvom de er en del
af den valgte gruppe i ”omhandler gruppe”

KMTAULA-18982
KMTAULA-18986

Problem med at tilknytte besked til sikker fil, da siden blot loader.

KMTAULA-18437
KMTAULA-18552

Notifikationer ved dokumenter forsvinder ikke, selvom dokumenterne er læst

KMTAULA-16017

Problem med at skifte gruppe i ”omhandler gruppe” i sikker fildeling

KMTAULA-17941
KMTAULA-18346

Tekstfelt kan ikke følge med/er langsomt i sikker fildeling.

Administration
KMTAULA-19287

I grupper, sammensat af flere grupper/hold, hvor samme bruger indgår, optræder
brugeren flere gange

KMTAULA-18686

Sortering i samtykkelister virker ikke optimalt

KMTAULA-18438

Forskellige rettigheder konflikter, når en bruger har flere institutionsprofiler og
forsøger at oprette en besked til en tværgående gruppe.

KMTAULA-17758

Kan kun se første side, når inaktive brugere fremsøges

KMTAULA-18063

Manglende adgang til fejlrapporteringsmodul for supportberettigede brugere

Onboarding
KMTAULA-20277
KMTAULA-19120
KMTAULA-20131

Brugere som tidligere har været oprettet som både forælder og barn har oplevet en
fejlkode ved log-in og onboarding, selvom den ene bruger nu er deaktiveret.
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KMTAULA-18840
KMTAULA-20154
KMTAULA-20121
KMTAULA-21664
KMTAULA-18209
KMTAULA-18318

Forælder bliver bedt om at onboarde barn igen og igen

Komme/gå
KMTAULA-20219
KMTAULA-18540
KMTAULA-20460
KMTAULA-20281

Børn fremgår som værende ikke til stede, når de opholder sig på en fysisk placering

KMTAULA-18963
KMTAULA-20202

Dage ryddes i komme/gå – herunder aktiviteter, hentetidspunkter og hvad der ellers
måtte være angivet.

KMTAULA-21450

Billeder af børn forsvinder i komme/gå modul

KMTAULA-18790
KMTAULA-18601
KMTAULA-20446

Indstillinger og ændringer i komme/gå dashboardet gemmes ikke.

KMTAULA-18646
KMTAULA-18387
KMTAULA-18512

Tilfældig rækkefølge af klasser på komme/gå skærm og problemer med responsivt
design.

KMTAULA-18511
KMTAULA-18540
KMTAULA-20281
KMTAULA-20483
KMTAULA-21692

Børn skal checkes ud to gange, hvis de er markeret som værende på en fysisk placering.

KMTAULA-18455
KMTAULA-20481

Ikke mulighed for at sende børn hjem med andre fra samme afdeling

KMTAULA-18196
KMTAULA-18320

Ændringer lavet i hentetype gemmes ikke eller vises på forkert dag

KMTAULA-19044

Problemer med deaktiverede grupper – børn vises ikke

Opslag
KMTAULA-18865

Problem med at oprette opslag når browser er åben.

KMTAULA-19291

Modtagergrupper vises i mobilapp men ikke i browser

KMTAULA-19249
KMTAULA-18730
KMTAULA-18858

Manglende se mere-knap medfører at hele opslaget ikke kan ses

KMTAULA-18757
KMTAULA-16010
KMTAULA-15273

Ikke muligt at ændre eller tilføje flere modtagere til et allerede eksisterende opslag
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KMTAULA-18731
KMTAULA-20739
KMTAULA-21543

Nyt opslag præudfyldes med tekst fra et tidligere

KMTAULA-15328

Problemer med filtrering af indhold, som vises i overblikket, når brugeren er knyttet til
flere institutioner.

KMTAULA-16074

Rullemenu med modtagere befinder sig udenfor skærmen

KMTAULA-14839

Den filtrerede institution matcher ikke med institutionen, som autoindstilles ved
oprettelse af opslag

Grupper
KMTAULA-20116

Elever kan ikke se tværgående gruppe

App
KMTAULA-20342
KMTAULA-18603
KMTAULA-20625

Kan ikke se hele vikarnoten på Android

KMTAULA-20283

Beskedtråd forbliver ulæst, selvom den er læst og forladt

KMTAULA-18868

Tekst overlapper knappen ”marker som følsom”

KMTAULA-18783
KMTAULA-18474

Fejlbesked fremgår i begivenheders detaljebeskrivelse

KMTAULA-18458
KMTAULA-18864

Problemer med at få adgang til alle opslag i overblikket, da den ikke vil loade

KMTAULA-18267
KMTAULA-18733
KMTAULA-19136
KMTAULA-20734
KMTAULA-20658
KMTAULA-20615
KMTAULA-20478
KMTAULA-20457

Manglende visning af kontaktinformationer i app

KMTAULA-18141

Manglende visning af beskeders overskrift

KMTAULA-17867

Problem med adgang til at tilmelde sig tidspunkter for samtaler

KMTAULA-17535
KMTAULA-17983

Fejlmeddelelse når detaljer om vikarnoter ønskes vist

KMTAULA-17374

Links integreret i opslag fungerer ikke

KMTAULA-17326

Problem med at åbne beskeder, hvis mange fællespostkasser haves

KMTAULA-17147

Fjernede widgets på gruppeside ses stadig i app

KMTAULA-17058

Forkert fejlbesked om, at brugere forsøger at sende til for mange deltagere, selvom
det ikke er tilfældet.

KMTAULA-15860

App viser ikke hele klassens skema
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KMTAULA-15262

Problem med at filtrere børn på appen

KMTAULA-7263

Aula loginside understøtter ikke landskabsvisning

KMTAULA-16096

Kan ikke scrolle når man redigerer i opslag

Widgets
KMTAULA-19112
KMTAULA-16275
KMTAULA-17434
KMTAULA-16021
KMTAULA-13492

Ugenote fra MinUddannelse og Forløbsplan slår ikke igennem på Aula

Problem med at justere placeringen af widgets for institutionen

Vedhæftninger
KMTAULA-20622

Fejlbesked ved vedhæftning af pdf

KMTAULA-20240

Ulogisk visning af vedhæftninger

KMTAULA-18306
KMTAULA-19011
KMTAULA-19228

PDF-filer med identiske navne forveksles

KMTAULA-20630
KMTAULA-21546

Problemer med at åbne filer med specialtegn I titlen, som er uploadet i Safaribrowsere. (fx æ, ø og å)

Andet
KMTAULA-20709

En forælder kan kun se det ene barn i oversigten

KMTAULA-20440

Tom pop-up (advarselsbesked), når gruppe med gruppedeltagere ændres fra åben til
lukket

KMTAULA-19043

Forkert tidsangivelse i pop-up til ferietilmelding (amerikansk tid)

KMTAULA-18852

Ikke muligt at ændre notifikationsindstillinger til ”Nej Tak”

KMTAULA-18848

Utydelig billedtilladelse ”Ja for Nej Tak”

KMTAULA-15861

Forælder uden forældremyndighed kan ikke se børn

KMTAULA-15450

Problem med at modtage notifikationer for besked, når beskedtråden tidligere har
været muted.

KMTAULA-13398

Bruger optræder med forskellige initialer

KMTAULA-19272

Filtrering af stamkortoplysninger virker ikke optimalt for kommunale administratorer

KMTAULA-20180

Bruger oplever, at galleri-notifikationer ikke vil gå væk

3.1

Opmærksomhedspunkt i forbindelse med fejlrettelse

Med release 1.1.6 løses en fejl, der tidligere har forårsaget problemer med at
åbne filer med specialtegn (fx æ og ø), som er uploadet i Safari-browsere. Fejlen
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skyldes, at Safari håndterer specialtegnene som accenter, hvilket betyder, at der sker
en fejl, og brugerne ikke kan få adgang til filen. Fejlen er rettet, og brugernes filer vil
fremadrettet blive uploadet og vist korrekt. Dog vil brugerne være nødsaget til at
uploade de fejlede filer på ny. Kommuner der har sikre filer, som er berørte, vil efter
releasen blive kontaktet og modtage en liste over filnavnene.

3.2 Fejlrettelser som flyttes til næste release
I forbindelse med den kommende release 1.1.6, bliver der rettet en række fejl i Aula.
Dog er enkelte fejlrettelser på dashboards og widgets rykket til næste release, da de
ikke er klar og gennemtestet endnu, og der derfor er en risiko ved at implementere
disse. Det betyder, at der i nogle tilfælde fortsat kan opleves fejl i forbindelse med
opsætningen af widgets og dashboards.
Der kan b.la. opleves udfordringer med følgende i Aula:
• Placering af widgets kan blive vist forkert i forhåndsvisningen
• Det er i nogle tilfælde muligt for den kommunale administrator at opsætte
dashboardet på en måde, som forhindrer institutionsadministratoren i at gemme
deres dashboard opsætning.
• Der kan være fejl i rækkefølgen, som de valgte widgets bliver vist i.

4.

Yderligere information
•

Funktionalitet i Aula. Her findes den seneste information om Aulas funktionalitet og svar
på spørgsmål ifm. brugen af Aula.

•

Udvikling af Aula og kommende funktionalitet. På denne side kan du danne dig et
overblik over, hvilken funktionalitet de kommende releases indeholder.

•

Medarbejder FAQ: På denne side finder du de oftest stillede spørgsmål omkring Aula
målrettet medarbejdere.

Forældre FAQ: På denne side finder du de oftest stillede spørgsmål omkring Aula
målrettet forældre, som kan være relevante ift. de spørgsmål I møder i supporten.

•
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