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Information om opdatering af Aula til release 2.6 – for systemadministratorer og superbrugere 

 

Kære Aula-bruger 

Denne mail indeholder information vedrørende opdateringen af Aula til release 2.6. Opdateringen 
finder sted mellem fredag 2. december 2022 kl. 22:00 og lørdag 3. december kl. 10:00.  

• App’en vil være tilgængelig i Google Play store efter releasen. Der kan dog gå nogle dage før 
den opdaterede version af appen er tilgængelig i Apple App store.   

 

Når Aula åbner lørdag, kan der være beskeder, man ikke kan søge frem via Aulas søgefunktion. I 
løbet af weekenden vil dette komme til at fungere normalt igen.  

 
Denne mail indeholder:  

1. Oversigt over relevante ændringer for administratorer i release 2.6 

2. Overordnet beskrivelse afny funktionalitet tilføjet i release 2.6 

3. Oversigt over nye materialer på aulainfo.dk 

 
Nyttige links 

• Brugervejledningen er opdateret med beskrivelse af den nyeste funktionalitet.  

• Administratorvejledningen er opdateret med beskrivelse af den nyeste funktionalitet.  

• Funktionalitet i Aula: Find information om Aulas funktionalitet og svar på spørgsmål ifm. 
brugen af Aula.  

• Kommende funktionalitet. På denne side kan du danne dig et overblik over, hvilken 
funktionalitet både kommende og allerede gennemførte releases indeholder. Siden bliver 
løbende opdateret.  

• Medarbejder FAQ: Se de oftest stillede spørgsmål omkring Aula målrettet medarbejdere. 

• Forældre FAQ: Se de oftest stillede spørgsmål omkring Aula målrettet forældre, som kan 
være relevante ift. de spørgsmål, I møder i supporten. 

 

Baggrunden for opdateringen til release 2.6 

Aula bliver opdateret ca. tre gange om året med ny funktionalitet eller forbedringer af eksisterende 
funktionalitet. Indholdet af opdateringerne af Aula bliver besluttet af den kommunale styregruppe på 
baggrund af anbefalinger fra Aulas faggruppe, som bygger på flere parametre, herunder tilfredsheden 
med de enkelte moduler af Aula, modulernes strategiske prioritering og pris. Designet og 
implementeringen af funktionerne bygger på data indhentet fx gennem test og workshops. Du kan 
læse mere om prioriteringer af ændringer på aulainfo.dk her.  

God læsning  

Aula-teamet i KOMBIT og Netcompany 

https://aulainfo.dk/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/status-paa-nye-funktionaliteter/
https://aulainfo.dk/information-til-medarbejdere/medarbejder-faq-2/
https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/
https://aulainfo.dk/om-aula/aulas-prioriteringsmodel/
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1 Oversigt over relevante ændringer for 
administratorer i release 2.6 
Nedenfor kan du læse beskrivelser af de væsentligste ændringer for administratorer i forbindelse med 
lørdagens opdatering til release 2.6.  

Beskeder 
Mulighed for at se ændringer af beskeder i administrationsmodulet 
I forbindelse med ændringen, hvor brugere kan redigere og slette deres beskeder, kan man som 
administrator med rollen “Håndter retten til indsigt” se, hvilke beskeder brugeren har ændret eller 
slettet.  

 

Som administrator kan man se, hvilken ændring der er foretaget. Hvis beskeden er ændret, vil man 
se hvad indholdet var før og efter redigeringen. 
Hvis beskeden er blevet slettet, kan man se indholdet før sletningen. 

Link til at afmelde i e-mail notifikationer   
I e-mail notifikationer vil der fremgå et link til at slå notifikationer fra for e-mails, så modtageren selv 
kan framelde sig, hvis der skulle være behov for det. 
Det betyder, at modtageren selv kan framelde sig, hvis deres e-mailadresse er blevet angivet i Aula 
ved en fejl. 

Indhold af beskeder i e-mail notifikationer fjernes  
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Kalender 
Rettighed til at slette andres begivenheder  
Medarbejdere med denne rettighed får mulighed for at redigere i eller slette andres begivenheder 
indenfor samme institution. Dette skal blandt andet afhjælpe det scenarie, hvor en bruger har 
booket en ressource frem i tiden og efterfølgende har forladt institutionen. Ændres din begivenhed 
af en anden, vil du blive notificeret herom.  

Komme/gå 
Medarbejder aktivering af tjek-ind-skærme  
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.  
 

Galleri 
Mulighed for at dele album med alle grupper på institutionen   
Hvis man har rollen “Brug grupper som distributionsliste” kan man dele albums med alle grupper på 
institutionen. 

Konvertering af video i Aula  
Videoer, der uploades til Aula vil fremover blive konverteret til et standardformat. Dette skal sikre, 
at videoer i Aula afspilles mere flydende ved at mindske buffertid, og at videoerne altid kan afspilles 
på tværs af enheder. 

Stamkortoplysninger 
 

Historiske svar på tilladelser, stamdata osv. 
Fra den 3. december vil der blive lavet en historik i ændringer på svar, tilladelser og stamdata. Der 
kan bestilles et udtræk gennem en serviceanmodning.  

 

 

2 Overordnet beskrivelse af ny funktionalitet 
tilføjet i release 2.6 
Beskeder 

• Avanceret søgning: I browserversionen bliver det fremover muligt at foretage 
avanceret søgning, når man søger efter beskeder i sin indbakke. Dette omfatter bl.a. 
søgning i datointerval, opretter af samtale, deltagere af samtale samt begrænse 
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søgning til samtaler med vedhæftet indhold. 

 

• Forbedret visning af ulæste beskeder på appen: Designet for visning af ulæste 
beskeder på appen er blevet forbedret, så det fremover bliver nemmere at 
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identificere ulæste beskeder. 

 

• Forbedret udstilling af deltagere: Fremover vil det fremgå, hvor mange deltagere der 
er i en samtale i beskedoversigten, samtidig med at det kun er navnet på opretteren 
af samtalen som fremgår – eksempelvis ”Hanne Hansen (Lærer – Møllevangskolen) + 
20”. Derudover vil et udsnit af den seneste besked i en samtale fremgå sammen med 
fornavnet på den person, som sendte den seneste besked eksempelvis ”Hanne: I dag 
har vi været på legeplads med Oskar, Liv…” 

 

• Redigering og sletning af 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.  
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• Indhold af beskeder i e-mail notifikationer fjernes: 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.  

  
Galleri 

• Konvertering af video i Aula: Videoer, der uploades til Aula vil fremover blive 
konverteret til et standardformat. Dette skal sikre, at videoer i Aula afspilles mere 
flydende ved at mindske buffertid, og at videoerne altid kan afspilles på tværs af 
enheder. 

 

• Bedre visning af medier i albums: Fremover vil der blive vist 12 medier ad gangen 
fremfor 10, når man tilgår et album via en browser.  

• Rettigheden ”Brug grupper som distributionslister” vil fremover også virke for 
galleriet i Aula: Ændringen betyder at man som bruger med rettigheden "Brug 
grupper som distributionslister" fremover vil kunne dele albums med alle grupper på 
institutionen uagtet om man selv er medlem af gruppen.  

• Sortering efter nyeste medier: 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. 

  
Komme/gå 
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• Tidsangivelse på ugebasis i ferieanmodninger: 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. 

• Validering af tider i ferieanmodning: Validering af om tider ligger uden for 
institutionens åbningstider vil nu også slå igennem på ferieanmodninger. 

• Sortering på børn med dagen bemærkning: 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.  

 

• Medarbejder aktivering af tjek-ind-skærme: 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-
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skærmene med brugernavn og password. Samtidig fjernes aktivering med engangskode.  

 

  
Kalender 

• Rettighed til at slette andres begivenheder: Medarbejdere med denne rettighed får 
mulighed for at redigere i eller slette andres begivenheder indenfor samme 
institution. Dette skal blandt andet afhjælpe det scenarie, hvor en bruger har booket 
en ressource frem i tiden og efterfølgende har forladt institutionen. Ændres din 
begivenhed af en anden, vil du blive notificeret herom.  

• Notifikationer ved noter til lærere og vikarer: Fremover kan lærere og vikarer 
modtage notifikationer, hvis der skrives en note til dem på en skemabrik. Ønsker 
man ikke at modtage denne type af notifikationer, kan det slås fra i brugerens 
notifikationsindstillinger. 
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• Redigering af begivenheder under og efter afholdelse: Det bliver muligt at ændre i 
en begivenhed som enten er under afholdelse eller som allerede er blevet afholdt. 
Derved kan en bruger eksempelvis opdatere en heldagsbegivenhed på samme dag 
denne afholdes. 

• Mere overskuelig opstilling af mødedeltagere: Mødedeltagere i begivenheder og 
samtaler vil fremover opstilles mere overskueligt, når man åbner begivenheden eller 
samtale via en browser. Deltagerne vil fremover grupperes efter deltagerstatus og 
hver status kan foldes ind og ud og vise hvilke personer der er herunder.  

 

• Sætte max antal deltagere på begivenhed: Det bliver muligt at sætte et maksimalt 
antal deltagere, som kan tilmelde sig en begivenhed.  
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Kontaktlister 
• Forskellige typer af lister: Der indføres en række nye listevisninger til forskellige 

formål. Disse nye lister indbefatter: Telefonliste, Fotoliste, Fødselsdagsliste og 
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Afkrydsningsliste. Derudover har den eksisterende kontaktliste fået en make-over. 

 

• Pænere print af kontaktlister: Print af alle typer kontaktlister er blevet forbedret, så 
de tager sig bedre ud ved print. 

 

  

Login 
• Hurtigere login: Login-flowet er blevet optimeret, så login på appen fremover vil 

være hurtigere. 
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Opslag 
• Filtrer på ulæste opslag: Det bliver muligt at filtrere på ulæste opslag, når man tilgår 

Aula via en browser. Opslag vil fremover først markeres som læst, når hele opslaget 
er blevet vist i brugerens læserude.  

 

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

  
Profil 

• Afmelding af push-notifikationer på e-mail: Der vil fremover blive sendt et 
afmeldingslink til notifikationer på mail i selve e-mailnotifikationen.  

 

  

Sikre filer 
• Mulighed for at fjerne automatiske delinger: For fremtiden vil brugere med 

redigeringsrettighed til sikre filer kunne fjerne en eller flere af de automatiske 
delinger. Dette skal blandt andet understøtte det scenarie, hvor en pædagogisk 
ressource tilknyttet et barn ønsker et fortroligt rum mellem denne og barnet. 
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• Automatiske delinger kan tildeles redigeringsrettighed: Der bliver muligt at tildele 
redigeringsrettighed til automatiske delinger på samme vis som manuelle delinger. 
Som udgangspunkt har automatiske delinger stadig kun læseadgang, så 
redigeringsrettigheden skal tildeles aktivt.  

 

  

Stamkortoplysninger 
• Lagring af historik for svar i databasen: Fremover vil historikken for, hvornår og 

hvad en forælder har svaret for en tilladelse blive gemt i databasen. Dermed vil det 
være muligt for en kommune at bestille et udtræk over, hvad en forælder havde 
svaret på et givent tidspunkt.  

  

Tværgående 
• Ryd notifikationer: Det bliver fremover muligt at rydde alle notifikationer fra én eller 

flere menupunkter i Aula. Der kan ryddes notifikationer fra følgende menupunkter: 
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Overblik, Kalender, Beskeder, Komme/gå, Galleri og Dokumenter.  
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3 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 finder på siden.  

Nye eller opdaterede materialer på aulainfo.dk: 

Dokumenter 

• Brugervejledningen og administratorvejledningen er opdateret. De indeholder nye afsnit og 
beskrivelser af den opdaterede funktionalitet i release 2.6.  

Videoer 

• Der bliver lavet en video henvendt til medarbejdere og forældre, som beskriver den nye 
funktionalitet ifm. release 2.6.Videoen vil kunne findes på Aulainfo.dk og Vimeo.com 

Hvis der er nogen af ændringerne du har spørgsmål til, og som ikke besvares her eller i vejledningen, 
er du velkommen til at skrive til supporten, og vi vil hjælpe med en afklaring hurtigst muligt. 

https://aulainfo.dk/
https://aulainfo.dk/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
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