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Opdateringen af release 1.1.5 fandt sted søndag d. 24. november 2019.

Ny funktionalitet tilføjet

Her kan du læse om hvilken funktionalitet, der er tilføjet i version 1.1.5. Siden Kommende
funktionalitet på aulainfo.dk er også opdateret med nedenstående information.

Opdateringer til komme/gå

Læs mere omkring de nye ændringer af komme/gå-modulet i brugervejledningens afsnit 5 og
administratorvejledningen afsnit 6.3.
Bemærk: Hvis I efter opdateringen oplever problemer med komme/gå-dashboardet, kan det
afhjælpe problemet at opdatere siden ved at trykke ctrl + F5, eller lukke browseren og åbne den
igen.
•

Medarbejderens overblik: Medarbejdere får deres eget komme/gå-modul på deres profil,
og de får dermed adgang til en aktivitetsliste over de børn, som er en del af komme/gå.

•

Opsætning af komme/gå: I forbindelse med opsætningen af komme/gå er det nu muligt at
tilføje flere afdelinger. Det giver institutionerne mulighed for at få flere afdelinger vist på
henholdsvis institutionens check-ind tavle og medarbejdernes komme/gå-dashboard.
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o Der er større valgfrihed ift. hvilke moduler, der ønskes på institutionens komme/gåmodul, da det udelukkende er ’Hentetider’, som er låst, mens resten af modulerne
kan konfigureres.
o Som udgangspunkt benyttes børns hovedgrupper som filtre ifm. komme/gå. Det er
dog muligt, hvis en afdeling er opbygget af andre grupper end børnenes
hovedgrupper at benytte disse som filtre.
•

Forældrenes overblik: Når et barn tjekker ud af institutionen via check-ind skærmen,
modtager barnets forældre en notifikation om dette (såfremt forældrene har valgt at
modtage push-notifikationer). Dette gælder både, hvis barnet benytter ”Gå hjem med”,
”Send hjem” og ”Selvbestemmer”.

•

Håndter fysiske placeringer: I forbindelse med søndagens opdatering fjernes rettigheden
”Håndter fysiske placeringer”, da denne rettighed bliver en del af rettigheden ”Håndter
komme/gå”. Det betyder derfor at de brugere, der allerede på nuværende tidspunkt er
tildelt rettigheden ”Håndter fysiske placeringer” automatisk vil få tildelt rettigheden
”Håndter komme/gå”. I bør derfor være opmærksomme på, hvilke konsekvenser det vil
have for brugernes muligheder i Aula. Denne ændring har ingen betydning for de brugere,
der allerede nu er tildelt rettigheden ”Håndter komme/gå”.

•

Komme/gå – promptet for ny pinkode: Vi har fået meldinger om, at visse kommuner har
haft problemer med, at de jævnligt automatisk logges ud af deres Komme/gå check-ind
tavler, og de har derfor været nødsaget til at indtaste en ny pinkode flere gange. Dette
problem er opstået, hvis enheden har været sat op i eksempelvis "Kiosk-mode", eller man
benytter Google Sign Builder. Vi anbefaler derfor at opsætte disse enheder i en
konfiguration, der tillader cookies.

Step-up med lokal IdP

Læs mere omkring step-up funktionen i Aula på denne side.
•

I de kommuner, som ikke har opsat deres kommunale IdP-login til at benytte sig af 2faktor ved login i Aula (for at opnå højeste sikkerhedsniveau fra start), har
medarbejdere hidtil skullet steppe up med NemID for at tilgå sikre filer og beskeder.
Efter denne opdatering kan medarbejdere tilgå sådanne følsomme emner ved at
anvende kommunens fastsatte step-up-metode, som er blevet meldt ind i løbet af de
foregående uger. Ændringen blev udført ifm. søndagens opdatering, og kommunens
valgte step-up-metode vil være tilgængelig og kunne anvendes fra i dag – mandag d.
25. I tilfælde af, at I skulle opleve fejl eller problemer med login, bedes I indmelde dette
via Aulas support.

I skal dog være opmærksomme på, at hvis I har valgt at:
•

Konfigurere jeres lokal idP til selv at stå for step-up og

•

Lade lokal idP’ens default sikkerhedsniveau til at være ”2” (dvs. én faktor login)
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kan I opleve ikke at kunne bruge lokal idP på medarbejder app’en. Medarbejderens login vil blive
afvist pga. for lavt sikkerhedsniveau. Det forventes at blive løst i en mindre release i denne uge.
Indtil da er det som tidligere stadig muligt at benytte NemID til at steppe up.

Opdatering til dokumenter

Læs mere omkring de nye ændringer ved Sikker fildeling i brugervejledningens afsnit 4.4 og
dokumentet Sikker fildeling 2.0.
•

Sikker fildeling – tilknytte til grupper, man ikke er del af: Skoleledelsen og andre
ressourcer på en institution kan have behov for yderligere adgang til Sikre Filer på deres
institution. På baggrund af input fra kommunerne har vi derfor implementeret en
rettighed, som gør det muligt at oprette sikre filer til grupper, som man ikke selv er en del
af. Har du fået rettigheden ”Relater sikre filer til alle grupper”, kan du fremsøge alle
institutionens grupper. På den måde vil fx en vejleder eller leder kunne oprette en Sikker fil
på et barn, selvom vedkommende ikke er tilknyttet barnets klasse eller på anden måde i
gruppe med barnet.

•

Lås et dokument i Sikker fildeling: Med denne release gør vi det muligt at låse et
dokument, når det skønnes at den sikre fil ikke længere skal redigeres. Det kan fx være når
et dokument sendes til forældrene, eller et rive/kradse-skema er endeligt, og der ikke skal
kunne redigeres i det længere. Bemærk dog at muligheden for at låse en sikker fil kun vil
være tilgængelig for de medarbejdere, som også er tildelt rettighed til at redigere i
dokumentet.

•

Tilknyt beskeder til sikker fil: Det er allerede muligt at tilknytte en besked eller dele af en
beskedtråd til en sikker fil i Aula, hvis fx en besked om mistrivsel skal tilknyttes et
observationsdokument. Ændringen ifm. denne release gør, at beskederne bliver vedhæftet
den sikre fil som separate pdf’er, som ikke kan redigeres.
Vedhæft sikker fil direkte til en besked: Du kan nu tilknytte en sikker fil som en PDF-fil til
en besked i tilfælde af, at du gerne vil skrive til en bruger omkring en specifik hændelse.
Dokumentet kan tilføjes direkte fra sikker fildeling, og du behøver derfor ikke downloade
dokumentet lokalt først. Når du vedhæfter en sikker fil til en besked, bliver beskeden
automatisk markeret som følsom. Når beskeden med den tilknyttede sikre fil er sendt
afsted, kan modtagere ikke se eventuelle ændringer, der laves senere i sikker fildeling.

•

Pdf’er skal ikke downloades, når de åbnes (App og Browser): Det bliver muligt at åbne en
pdf, uden at man skal downloade den til sin enhed først. Det er især en fordel i forbindelse
med dokumenter, som ikke skal ligge lokalt på medarbejdernes enheder. Dette har
desuden været et stort ønske fra mange kommuner. Grundet en mindre fejl, virker denne
funktionalitet ikke endnu. Det bliver rettet i løbet af denne uge.

Bemærk: Hvis du ønsker at åbne en vedhæftet besked til en sikker fil, så tager det 20
sekunder før du kan gøre dette. Desuden er det pt. ikke er muligt at vedhæfte en besked til en
sikker fil fra app. Begge skulle blive løst i løbet af denne uge.
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Opdatering til administrationen

Læs mere omkring de nye ændringer af administrationen modulet i administratorvejledningen.
•

Opdatering til rettigheder ifm. oprettelse af afledte grupper: Det er nu muligt at styre
rettigheder på profilniveau fordelt på de forskellige grupper, der er tilføjet gruppen.
Eksempel: I Aula oprettes der f.eks. en gruppe, 1. årgang, og i gruppen tilføjes 1.A, 1.B og
1.C. Det er nu muligt, at tildele rettigheder for profiltyperne på de enkelte grupper: ’Børn’,
’forældre’ og ’medarbejdere’. Gruppen kan med den nye funktionalitet opsættes, så
medarbejdere i 1.A og 1.B ikke kan oprette opslag, mens medarbejderne i 1.C godt kan.
Læs mere herom i Gruppetræs-artiklen.

•

Vælg alle – grupperettigheder: Tildelingen af rettigheder er en vigtig del af Aulas
opsætning. Vi har nu gjort det muligt at tilvælge/fravælge alle rettigheder i en gruppe på
en gang. Det betyder fx, at I vil kunne fravælge alle kommunikationsmuligheder på én gang
på en gruppe

Opdateringer til kalenderen
•

Skemaintegrationen – lokaler: Med denne opdatering vil det ikke længere være
nødvendigt, at lokaler i skemaplanlægningssystemet og lokaler i Aula skal hedde præcist
det samme. Dvs. at der ikke bliver gjort forskel på store og små bogstaver og fx et ekstra
mellemrum efter lokalets navn.

Andre mindre rettelser
•

App: Du har nu mulighed for at ændre din startside på Aulas App, så du i stedet for
beskeder fx får vist kalenderen som det første, når du åbner appen.

Opdaterede dokumenter i forbindelse med opdateringen
Nye eller opdaterede materialer på aulainfo.dk
•

Brugervejledning og administratorvejledning : Disse er opdateret med beskrivelser af den
nye funktionalitet.
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Fejlrettelser ifm. release 1.1.5

Nedenfor er en liste over indmeldte fejl, der er blevet rettet.
Sags ID

Titel

Beskrivelse
Kalender

KMTAULA17504

Flere lokalebookinger
er forsvundet

Lokalebookinger lavet i september er forsvundet.

KMTAULA15596

Booking af ressource
er ikke mulig ved
massebookning

Ressource kan ikke søges frem og bookes, når der ligger aftale gældende for
hele året.

Fejl ved reservering af
lokaler i kalender

Problemer med at booke lokale, hvis det er optaget lige op til det tidspunkt,
man vil booke.

KMTAULA17320

Booking af lokale

Lokale kan bookes, selvom det er booket af anden bruger.

KMTAULA17204

Kan ikke booke lokale
som er ledigt

Det kan ikke ses, i kalenderen, at lokale er booket.

KMTAULA17057

Kalenderbooking
fremgår ikke af
kalenderen

Lokalebooking fremgår ikke af lokalets kalender.

KMTAULA15907

Hele dagen - skal ikke
have sluttidspunkt

Bruger oplever at blive bedt om at angive sluttidspunkt for begivenhed, selvom
denne har markeret ”Hele dagen”, men får ikke lov til at angive sluttidspunkt.

KMTAULA15824

Vikarer kan ikke
skrive note til
læreren, hvis der er
vedhæftet et
dokument

Vikar på en skole oplever ikke at kunne skrive note til læreren, hvis denne
vedhæfter et dokument.

KMTAULA15635

Forkert tidspunkt
skole-hjem samtale

Hvis man booker en skole-hjem samtale fra udlandet, ændres den bookede tid
til tiden i landet.

KMTAULA14988

Booking af lokaler
(ved brug af
gentagelser)

Bruger oplever, at det ikke er muligt at booke lokale i tidsrum lige op til anden
booking, der er booket ved hjælp af ”gentagelse”.

KMTAULA14937

Lokalereservationer
forsvinder

Bruger oplever at de lokalereservationer, som vedkommende har lavet er
forsvundet fra lokalets kalender.

KMTAULA14806

Booking af ressourcer

Institution oplever problemer med at ressourcer kan bookes flere gange.

KMTAULA17373
KMTAULA17077
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KMTAULA14601

Begivenheder

I visning af begivenhed hvor der ikke er anmodet om svar, står der mangler svar
ud for den inviterede.

KMTAULA14829

Lokaler "falder" af
bookinger

Lokaler knyttet til begivenheder forsvinder igen.

KMTAULA14513

Import af skema

Reservationer af et musiklokale ”ryger ud”, når der importeres nyt skema

KMTAULA14509

Ressourcebooking
kan ske flere gange

Samme ressource kan bookes flere gange, hvis der oprettes gentagelse på en
begivenhed

KMTAULA14755

Kan ikke booke lokale

Bruger oplever ikke at kunne booke bestemt lokale.

KMTAULA14663

Visning af
fødselsdage i browser
versus app

Bruger kan godt se fødselsdage i app, men ikke i browser.

KMTAULA14257

Fejl i ugenumre

Når burger skifter mellem uger i kalender, er det ikke altid, at ugenumrene
følger korrekt med.

KMTAULA14044

Børns kalendere

Bruger kan godt som forælder slå visningen af dennes ene barns kalender fra,
men ikke det andet barn.

KMTAULA13945

Reservationer

Bruger kan booke lokale, der er booket i forvejen.

KMTAULA13331

Tom dagsvisning

Bruger kan ikke se begivenheder, hvis denne kigger i dagsvisning, men kan godt
se dem i ugevisning.

Ikke muligt at booke
ledigt lokale

Bruger oplever, at lokale ikke kan bookes, hvis det har været forsøgt booket
eller booket tidligere, men uden at gemme denne booking.

KMTAULA13277

Tilføj lokale

Ikke muligt at tilføje lokale til allerede oprettet begivenhedsrække

KMTAULA13192

Fejl ved fjernelse af
flueben i "Tilføj til
skolens kalender"

Hvis begivenhed forsøges fjernet fra Skolens kalender, gemmes dette ikke.

KMTAULA13108

Fejl i booking af
lokale

Bruger kan kun booke lokale nogle af de tidspunkter, dette er ledigt.

KMTAULA12986

Kan ikke sætte lokale
på en serie-oprettelse

Bruger har ikke mulighed for at sætte lokale på en serie-oprettelse.

KMTAULA10293

Begivenheder er
forsvundet fra
kalenderen

Tidligere oprettede begivenheder er pludselig forsvundet fra kalender.

KMTAULA13314
KMTAULA13090
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KMTAULA10044

Lærers skemabrikker

Lærer mangler "rediger"-knap på nogle af sine skemabrikker og kan derfor ikke
lave noter til vikar.
Beskeder

KMTAULA17184

Læste beskeder vises
ikke som læste

Beskeder står som ulæst, selvom de ikke er det.

Beskedsystemet er
langsomt om at
loade.

Institution oplever, at det tager 25-60 sekunder at åbne en besked.

KMTAULA15443

Medarbejder står
uden navn

Medarbejder kan ikke fremsøges ved navn i ”Til”-feltet i beskeder

KMTAULA15402

Afsendt besked står
som kladde

Bruger oplever, at afsendt besked står som kladde, selvom den er afsendt.

KMTAULA14809

MP3 format

Ved vedhæftning af MP3-fil bliver bruger bedt om at tage stilling til, om det er
portrætbillede eller situationsbillede.

Beskeder forsvinder
eller kan ikke ses, når
man går fra forælder
til medarbejder

Bruger oplever ikke at kunne se relevante beskeder, når denne skifter profil fra
forældre til medarbejder.

KMTAULA14553

Personale kan ikke
vedhæfte en fil fra
fællesdrev i beskeder.

Personale kan ikke vedhæfte en fil fra fællesdrev i beskeder – systemet står og
kører, men der sker ikke noget.

KMTAULA12917

Vedhæftede filer kan
ikke åbnes

Modtagere af vedhæftede filer kan ikke åbne disse.

Søgetekst forsvinder
ikke efter valgt
modtager

Når man har valgt en modtager i sin besked, forsvinder søgeteksten ikke

KMTAULA14440

Tomme kladder i
beskedsystemet uden
dato

Bruger oplever, at der i dennes beskeder ligger nogle kladder uden indhold og
uden dato.

KMTAULA13482

Besked bliver ikke
sendt

Bruger oplever, at besked ikke bliver sendt, men står og snurrer

KMTAULA10953

Forældre kan ikke
åbne beskeder fra
skolen

Forældre oplever at få fejlmeddelelse, når de forsøger at åbne beskeder fra
skolen.

KMTAULA15885
KMTAULA15155

KMTAULA15282
KMTAULA14787

KMTAULA14447
KMTAULA14479
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KMTAULA10475

Søg i beskednavn

Bruger oplever, at forslag dækker skrivefeltet, når denne søger på modtagere i
beskeder.

KMTAULA10046

Send besked

Flere brugere oplever, at beskeder forsvinder og ikke bliver sendt, når der
trykkes på "Send".
Dokumenter

KMTAULA15147

Sikker fil

Bruger kan ikke slette eller tilføje en elev i sikker fil.
Administration

KMTAULA15900

Pædagog hedder
undefined

I sikker fildeling står der “undefined” ud fra pædagoger og ”lærer” ud for
lærere.

KMTAULA15665

Elev står fejlagtigt
som F E

Elev står som F E i Aula, og det er ikke muligt at give denne et alias.

KMTAULA10988

Rettigheder
forsvinder

Administrator oplever, at rettigheder givet til hovedgrupper i nogle tilfælde
forsvinder.

KMTAULA15490

Oprettelse af
Fællespostkasse

Bruger får besked om, at navn på fællespostkasse allerede findes, selvom det
ikke gør.

KMTAULA15238

Visning af klasselister

Ved visning af klasseliste på klasse, fremgår nogle børn to gange, mens andre
slet ikke fremgår.

KMTAULA14759

Elev mangler

Institution oplever, at elev mangler i hovedgruppe

KMTAULA14355

Indholdet i
anmeldelser

Administrator oplever kun at kunne læse første linje i anmeldelse.

KMTAULA13698

Kan ikke redigere i
dashboard opsætning

Administrator kan ikke gemme ændring i placering af widgets.

KMTAULA13329

Blokeret
kommunikationskanal

Blokeret kommunikationskanal på kommuneniveau vises på institutionsniveau.

KMTAULA12887

Fejl i placering af
widgets

Administrator oplever, at nogle widgets kan flyttes, mens andre ikke kan.

KMTAULA10564

Mulige placeringer af
widget varierer
mellem brugertyper

På nogle brugertyper kan widgets vælge ”har sin egen side”, på andre kan dette
ikke lade sig gøre.
Mobilbrowser

KMTAULA16162

Forældre mangler en
gruppe på
mobilbrowser

Forældre kan ikke se alle tre klasser, dennes børn er tilknyttet.
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KMTAULA15653

Mærke en gruppe op
som modtager på
iPad eller tlf.

Bruger oplever ikke at kunne sende til en hel gruppe via mobilbrowser.

KMTAULA14831

Aula via browser på
mobiltelefon

Opslag kan ikke foldes ud på mobilbrowser.

KMTAULA14576

Kan ikke læse hele
opslag fra Iphone 8
browser

Det er ikke muligt for bruger at folde opslag ud via mobilbrowser.

KMTAULA14352

Problemer med
visning af Aula på
iPhone XS

Bruger oplever, at systemet ikke reager, når der trykkes log ud, samt at hele
skærmen ikke kan ses uden at zoome ud.

KMTAULA10560

Safaribrowser på Ipad

Ved brug af safaribrowser på iPad kan dropdownmenu ikke benyttes pga.
tasteturoverlap

KMTAULA8904

Aula
mobilhjemmeside går
i loop ved login

Aula mobilhjemmeside går i loop ved login

Onboarding
KMTAULA15732
KMTAULA10043
KMTAULA15496
KMTAULA15848

KMTAULA15730

Fejlkode vises når en
forælder færdiggør
tilladelser og
samtykker ved første
logon

Bruger kan ikke logge på Aula – får fejlkode, når denne har besvaret tilladelser
og samtykker.

Kan ikke komme forbi
den skærm med at
godkende kontakt
information

Bruger kan ikke logge på Aula – der sker ikke noget, når denne har besvaret
tilladelser og samtykker

Forældre kan logge
ind uden at afgive
samtykker og
kontaktinfo

Forælder er kommet på Aula uden at besvare samtykker mv.

Navnebeskyttelse
KMTAULA15503

Forskellig visning af
folk med alias

Brugere med alias vises ikke med det alias, de har fået men som Beskyttet
Fornavn Beskyttet Efternavn.

KMTAULA15485

Navnebeskyttelse

Dreng og hans mor står som navnebeskyttet i Aula, selvom der ingen
oplysninger er om navne-eller adr.beskyttelse på deres UNI-login.

KMTAULA15447

Fejl i ALIAS

Brugere der har fået alias står som F E i Aula
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KMTAULA15423
KMTAULA15419
KMTAULA10125
KMTAULA15390
KMTAULA15384
KMTAULA14533

Alias slår ikke
igennem alle steder

Alias slår ikke igennem alle steder i Aula.

Alias forkert i
kontaktoplysninger

Alias-initialer er forskellige fra når man fremsøger brugeren til man klikker på
denne for at se kontaktoplysninger.

Alias i Aula vises ikke
korrekt hele vejen
rundt

Når brugere fremsøges, vises alias ikke, men F E.

Opslag
KMTAULA15412

Vigtigt opslag

Opslag kan ikke redigeres, når markering af "vigtig fra" er overskredet

KMTAULA13225

Bruger bliver
hængende ved opret
opslag

Bruger oplever, at systemet fryser, når hun forsøger at slå opslag op.

Grupper
KMTAULA10196

Lukkede grupper

Grupperedaktør kan ikke acceptere ansøgning i gruppe.
App

KMTAULA15334

Åbner ikke på Huawai

Appen kan ikke åbnes fra brugers Huawai-telefon

KMTAULA15266

Vikarlektions visning i
App

Lærer kan ikke se, at denne har en vikartime i appen.

KMTAULA15221

Billeder fra opslag
vises ikke i app

Billeder fra opslag vises ikke altid i app, men står som ”henter”

KMTAULA14827

Forælder kan ikke se
følgetekst til samtale i
app

Forælder oplever ikke at kunne se følgetekst til samtale i app

KMTAULA14770

Forælder kan ikke
logge på Aula App

Bruger oplever at kunne logge på Aula fra browser, men ikke fra appen.

KMTAULA14605

Blanke tegn når der
søges i AULA-app

Bruger oplever at bogstaver fremgår blanke, når denne søger i beskeder i
appen.
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KMTAULA14581

Fejl ved visning af
flere kalendere på
mobil

Bruger oplever at blive logget af Aula, når denne forsøger at se flere kalendere.

KMTAULA14564

Manglende
formatering

Bruger oplever ikke at kunne se formatering på opslag i appen.

KMTAULA14473

Visning af skema i
App

Bruger oplever kun at kunne se fag, men ikke lokale eller klasse.

KMTAULA14439

Bruger bliver
gentagne gange bedt
om at logge ind via
NemID og lave ny
kode i Aula

Bruger bliver gentagne gange bedt om at logge ind via NemID og lave ny kode i
Aula

KMTAULA14435

Forskellige skemaer
ved aflyst
undervisning

Bruger oplever at kunne se, at lektioner var aflyst på browser, men ikke på app.

KMTAULA14424

Billeder kan ikke
gemmes fra Aula-app
- iPhone XS

Bruger oplever, at systemet fryser, hvis denne prøver at gemme et billede på
appen.
Widgets

KMTAULA15302

KMD elev karakterer
ikke tilgængelig

KMD elev karakterer ikke tilgængelig, når man klikker på denne.
Søgning

KMTAULA14929

Kan ikke fremsøge
brugere i Søgefeltet

Bruger kan ikke fremsøge andre brugere via søgning.

KMTAULA5520

Søger besked frem fra
overblikssiden.

Bruger oplever, at når der søges på besked i global søgning, bliver denne ikke
vist ind til beskeden i indbakken og kan så slet ikke åbne den, når der søges
efter den i indbakken, ej heller finde den under rette dato

KMTAULA14372

Søg virker ikke for
nogle medarbejdere
på skole

Nogle medarbejdere på institution oplever, at søgefunktionen ikke kan
fremsøge andre brugere.

KMTAULA14112

Ændring af
søgekategori i
kalenderen

I kalender er søgekategori ”lærer”, men i beskeder er den ”medarbejdere”.

KMTAULA13207

Elever blandes

Institution oplever, at når de søger på en klasse, vises også nogle elever, der gik
i klassen sidste år.
Galleri
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KMTAULA13158

Elever fremtræder
dobbelt når de tagges
på billeder

Både tags og billeder fremgår to gange, når bruger tagger elever i billleder.

KMTAULA8695

Tomme billeder i
Galleri

Billeder er ikke blevet uploadet korrekt, og fremstår som tomme i brugers
galleri.
Andet

KMTAULA15249

Nedlagt bruger får
fejl, når denne logger
ind

Hvis en bruger ikke længere er tilknyttet et barn, får denne en fejlbesked, der
ikke forklarer, hvorfor brugeren ikke længere kan logge ind.

KMTAULA14856

Blind forældre melder
om fejl

Bruger oplever problemer med at benytte skærmlæser i Aula.

KMTAULA14832

Print

Når bruger anvender ctrl p for at printe besked, kommer hele beskeden ikke
med, hvis den er længere end skærmstørrelsen

KMTAULA15165

Aula kan ikke
genkende tlf-nr

Bruger har skiftet telefon, men ikke telefonnummer, men får fejlmeddelelse
ved telefonnummer.

KMTAULA14660

ESC knap

Bruger oplever, at ved tryk på ESC-knappen åbner Aula Opret opslag.

KMTAULA14655

Bekræftelse forældre
får tilsendt af Aula
vedr. skole-hjemsamtaler

I bekræftelsesmail sendt til forældre i forbindelse med skole-hjemsamtale
fremgår forkerte tidspunkter.

KMTAULA14610

Brugers primære
institution

Bruger oplever at komme ind på den institution, der ikke er dennes primære,
hver gang, der logges på.

KMTAULA12891

Overblik er tomt

Forældre oplever ikke at kunne se opslag i overblik.

KMTAULA14321

Barn vises to gange

Forælder oplever, at barns oplysninger vises to gange.

KMTAULA13222

Ikke muligt at fjerne
e-mail-notifikation og
gemme

Bruger kan ikke få lov at gemme ændringer i notifikationer.

KMTAULA13209

Mange tags dækker
for billedet

Bruger oplever, at hvis der er mange tags på et billede, dækker det en del af
billedet.

KMTAULA10109

Vedhæfte billeder og
videoer i
Fejlrapporter

Bruger oplever ikke at kunne vedhæfte i fejlrapport.

KMTAULA9714

Stamkort oplysninger

Stamkortoplysninger på barn star som ikke udfyldt, selvom de er.
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KMTAULA8133

Ingen email
notifikationer

Bruger modtager ikke email notifikationer, selvom denne har bedt om det.

KMTAULA7188

Notifikation admin
modulet

Administrator får notifikation om, at noget er sket I administrationsmodulet,
men kan ikke se, hvad det er.

KMTAULA6347

Bruger kan ikke logge
på Aula

Bruger logger på Aula, men bliver logget af igen med det samme.
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