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BESKEDER



Beskeder - Funktionsområder

Beskedsynkronisering

Mail

Sende og modtage 
beskeder

Fællespostkasse

Vedhæftninger/links Opmærkning

Følsomt indhold

Funktionsområder: 

Funktionsområderne dækker over nogle overordnede kategorier for allerede 
implementeret funktionalitet og ønsker til videreudvikling. Nedenfor beskrives hvert 
funktionalitetsområde kort. 

Send og modtage beskeder (til og fra brugere i Aula): Dækker over funktionalitet til at 
sende og modtage beskeder, herunder videresend, svar afsender direkte mv.

Søgning og filtrering: Dækker over søgning, filtrering og sortering af beskeder. 

Mapper: Oprette mapper og flytte beskeder i mapper.  

Opmærkning: Stjernemarkere, markere til sletning, markere som ulæst. 

Beskedsynkronisering: Mulighed for at synkronisere sine beskeder ud af Aula og/eller 
synkronisere beskeder ind i Aula fra ekstern mailklient.

Mail: Mulighed for at sende/modtage mails fra Aula til/fra eksterne mailklienter.

Følsomt indhold: Håndtering af følsomt indhold i beskeder.

Fællespostkasse: Fællespostkasser som flere medarbejdere kan tilgå.

Vedhæftninger/links: Vedhæftning af filer fra en given destination, links, og Youtube
videoer.

Autosignatur: Muligheden for at tilknytte autosignatur til sine sendte beskeder.

SMS: Medarbejdere kan sende SMS’er til forældre ved hjælp af NemSMS.

Mapper

Søgning og filtrering

Autosignatur

SMS



Skydeskive: Beskeder 

Anden funktionalitet

Behov løses af 
andre systemer

Kernefunktionalitet

Vises i Widget fra 
andre systemer

Sende og modtage 
beskeder

Fællespostkasse

Følsomt indhold

Søgning og filtrering

Beskedsynkronisering

Vedhæftninger/links

Opmærkning

Mapper

Autosignatur

SMS

Mail

OBS: Der udestår en drøftelse med faggruppen 
om Beskeder (særligt Mail), hvorfor denne version kun er version 0.5.
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SIKKER FILDELING



Sikker fildeling - Funktionsområder

Funktionsområderne dækker over allerede implementeret funktionalitet og ønsker til videreudvikling. 
Nedenfor beskrives hver funktionalitetsområde kort. 

Hurtige noter: Få linjer, videndeling om episoder typisk mellem medarbejdere tilknyttet en 
klasse/stue.

Formelle dokumenter: Skabeloner eller længere beskrivelser f.eks. en handleplan. 

Skolebestyrelse og kontaktforældre: Funktionalitet der muliggør oprettelse, redigering og deling af 
dokumenter i Aula. 

Dokumenter der ikke omhandler børn: Det kunne f.eks. Være MUS referater eller andre typer 
dokumenter, der ikke tager udgangspunkt i et barn. 

Sagsbehandling: Sagsbehandling herunder oprettelse af sager mv. og dokumenter sendt til 
sagsbehandlere. 

Forældreadgang: Forældre kan se dokumenter der er blevet delt med dem.  

Eksterne dokumenter (upload): Eksterne dokumenter er dokumenter uploadet til Sikker fildeling.

Overdragelse mellem institutioner: Overdragelse af noter/dokumenter til andre institutioner f.eks. 
ved institutionsskifte og/eller overgange. 

Forældreadgang

Formelle dokumenter
Eksterne dokumenter 

(upload)

Hurtige noter 
(medarbejdere)

Overdragelse mellem 
institutioner

Skolebestyrelse og 
kontaktforældre Sagsbehandling

Dokumenter der ikke 
omhandler børn

Funktionsområder: 

Dokumenter der ikke 
omhandler børn (f.eks. 
personalegruppemøde)
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Skydeskive: Sikker fildeling 

Anden funktionalitet

Behov løses af 
andre systemer

Kernefunktionalitet

Vises i Widget fra 
andre systemer

Sagsbehandling

Dokumenter der ikke 
omhandler børn (f.eks. MUS)

Forældreadgang

Hurtige noter 
(medarbejdere)

Overdragelse mellem 
institutioner

Formelle dokumenter

Eksterne dokumenter 
(upload)

Skolebestyrelse og 
kontaktforældre

Dokumenter der ikke 
omhandler børn (f.eks. 
personalegruppemøde)

OBS: Der udestår en drøftelse med faggruppen 
om Sikker fildeling, hvorfor denne version kun er version 0.5.
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KOMME/GÅ



Komme/gå - Funktionsområder

Funktionsområderne dækker over allerede implementeret funktionalitet og ønsker til videreudvikling. 
Nedenfor beskrives hver funktionalitet kort. 

Aktivitetslisten: Giver overblik over tilstedeværende og fraværende børn og viser barnets status 
samt næste aktiviteter.

Komme/gå tider: Giver medarbejderne indblik i de faktiske komme/gå tider for børnene samt 
planlagt komme/gå tider. 

Lokationer: Oprettelsen af lokationer giver medarbejderne overblik over hvor et barn befinder sig 
fysisk.

Forældres komme/gå oversigt: Giver forældrene overblik over den aktuelle dag, fx hvornår deres 
barn er tjekket ind og har sovet mv. Overblikket giver også mulighed for at oprette komme/gå tider 
og vælge hentetype og henteansvarlig.

Ferie/fri registrering: Giver forældrene mulighed for at meddele institutionen om at deres barn 
holder ferie eller fri (Obs. Ikke på skoler).

Sygemelding: Giver forældrene mulighed for at melde deres barn syg (Dagtilbud og SFO).

Tjek ind skærm: Giver forældrene mulighed for at tjekke deres barn ind eller ud.

Udstilling af komme/gå informationer: Eksempelvis informationer om sygemelding, ferie/fri til 
skolernes fraværssystemer. 

Ferieanmodning: Håndtering af indmeldelse af ferie for Aulas brugere.

Ferie/fri registrering

Tjek ind skærm

Aktivitetslisten

Sygemelding

Lokationer

Komme/gå tider

Forældrenes 
komme/gå oversigt

Funktionsområder: 

Udstilling af 
komme/gå info

Ferieanmodning
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Skydeskive: Komme/Gå

Anden funktionalitet

Behov løses af 
andre systemer

Kernefunktionalitet

Vises i Widget fra 
andre systemer

Ferie/fri registreringTjek ind skærm

Aktivitetslisten Sygemelding

Lokationer

Komme/gå tider

Forældrenes 
komme/gå oversigt

Udstilling af 
komme/gå info

Ferieanmodning

Aula skydeskiver – oktober 2021



Aula skydeskiver – oktober 2021

WIDGETS



Widgets - Funktionsområder

Sikkerhed

Testmiljø

Placering

FunktionsområderFunktionsområder dækker over nogle overordnede kategorier for allerede 
implementeret funktionalitet og ønsker til videreudvikling. Nedenfor beskrives ønsker 
til hvert funktionsområde kort. 

Placering: Nemmere ændring af rækkefølge: Brugerbestemt rækkefølge. Mulighed 
for at ”kollapse” widgets, man ikke har behov for at kigge på. 

Layout: Skalering af kolonnestørrelse i Aula. Bedre layout ift. mindre skærmstørrelse 
og –opløsning. Navngivning af widgets. Mulighed for lille widget at linke til 
helskærmsvisning. ”Faste” Aulaelementer der tager plads fra widgets. 

Autentifikation: Omfatter single-sign-on og mulighed for at trigge step up direkte fra 
en widget, hvis den udstiller følsomme personoplysninger, som kræver at brugeren 
har foretaget step up. 

Visning for administratorer: En art ”app store” for widgets men mulighed for at se 
beskrivelse og screen shots. 

Notifikationer: Mulighed for at widgets kan sende brugeren push-notifikationer, når 
der sker en ændring.

Testmiljø: Miljøet hvor widgetleverandørerne tester deres widgets. Et bedre 
testmiljø kan lette leverandørernes udviklingsarbejde og fejlrettelser.

Layout

Visning for 
administratorer Notifikationer
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Skydeskive: Widgets

Anden funktionalitet

Behov løses af 
andre systemer

Kernefunktionalitet

Vises i Widget fra 
andre systemer

Autentifikation

Testmiljø

Placering

Layout

Visning for 
administratorer

Notifikationer
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GALLERI



Galleri - Funktionsområder

Funktionsområder dækker over nogle overordnede kategorier for allerede 
implementeret funktionalitet og ønsker til videreudvikling. Nedenfor beskrives 
hver funktionalitetsområde kort. 

Tagging: Tagging af børn for at efterleve samtykker og udstille billeder i Aula af 
barnet og barnets forældre.

Karrusel: Forhåndsvisning af billeder i et album.

Upload og deling: Arbejdsgangen at uploade et medie til Aula og dele det med 
andre brugere.

Download: Giver brugerne mulighed for at downloade billeder fra Aula til sin 
egen enhed.

Overblik: Visningen af de albums og medier brugeren har adgang til i Aula.

Karrusel

Upload og deling Download

Tagging

Overblik

Funktionsområder: 
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Skydeskive: Galleri

Anden funktionalitet

Behov løses af 
andre systemer

Kernefunktionalitet

Vises i Widget fra 
andre systemer

Karrusel

Upload og deling

Download

Tagging

Overblik
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KALENDER



Kalender - Funktionsområder

Kalendersynkronisering

Skema
Institutionens 

kalender

Ressourcer

Råderet

Samtaler (Skole-
hjem/forældre) Lokaler

Begivenheder

Funktionsområder
Funktionsområder dækker over nogle overordnede kategorier for allerede implementeret funktionalitet og 
ønsker til videreudvikling. Nedenfor beskrives hvert funktionalitetsområde kort. 

Ressourcer: Institutionens/kommunens læringsmaterialer og tekniske ressourcer som en medarbejder kan booke fra 
kalenderen.

Kalendersynkronisering: Synkronisering af brugerens Aula kalender til en ekstern kalenderklient (evt. 
tilbagesynkronisering fra ekstern kalenderklient).

Skema: Skemaer indlæst fra de elevadministrative systemer. Indeholder informationer om underviser, lokale, noter, 
vikardækning etc.

Institutionens kalender: Medarbejderen har mulighed for, at se institutionens kalender og tilføje begivenheder til 
denne. 

Begivenheder: En bruger kan oprette en begivenhed i Aula såsom ‘Møde/begivenhed’, ‘Ekskursion’, ‘Ferie/fri’, ‘Andet’. 

Råderet: Giv råderet til en kollega, som må håndtere din kalender.

Samtaler (skolehjem/forældresamtaler): Oprettelse og styring af ‘skole-hjem-samtaler’ og ‘forældresamtaler’.

Samtaler (MUS-samtaler): Oprettelse og styring af af ‘MUS-samtaler’.

Lokaler: Institutionens tilgængelige lokaler som en medarbejder kan booke fra kalenderen.

Udstilling til eksterne systemer: At man kan udstille indhold fra Aulas kalender til eksterne systemer. Eksempelvis 
lokalebookinger til KMD foreningsportal, WinKAS, Edora. 

Kursus: Administration af kurser baseret på velkendt funktionalitet omkring kalenderinvitationer – samt funktionalitet 
til at give Medarbejdere et samlet kursusoverblik.

Foreslå flere tidspunkter: Oprettelse af begivenheder med flere datoer og tidsintervaller, som brugerne kan tilmelde 
sig.

Påmindelser: Medarbejdere kan udsende påmindelser (enkeltstående og serielle) til forældre, som vil fremgå af deres 
Aula-kalender.

Udstilling til eksterne 
systemer

Kursus Foreslå flere 
tidspunkter

Påmindelser

Samtaler (MUS)
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Skydeskive: Kalender

Anden funktionalitet

Behov løses af 
andre systemer

Kernefunktionalitet

Vises i Widget fra 
andre systemer

Kalendersynkronisering

Skema

Institutionens 
kalender

Ressourcer

Råderet

Lokaler Begivenheder

Kursus

Samtaler (Skole-
hjem/forældre)

Samtaler (MUS)

Udstilling til eksterne 
systemer

Påmindelser

Foreslå flere 
tidspunkter
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OPSLAG



Opslag - Funktionsområder

Vedhæftninger

Delinger og adgang Kommentering

Filtrering, sortering og 
fastgørelse

Notifikationer Informationer om 
opslag

Indhold og 
formatering

Publicering

FunktionsområderFunktionsområder dækker over nogle overordnede kategorier for allerede implementeret 
funktionalitet og ønsker til videreudvikling. Nedenfor beskrives hvert funktionalitetsområde kort. 

Filtrering, sortering og fastgørelse: Omfatter funktionalitet til at filtrere, sortere og evt. fastgøre 
opslag. I dag kan der filtreres på ‘alle’, ‘stjernemarkerede’, ‘andre medarbejdere/forældre’, 
‘pædagogisk personale’.

Vedhæftninger: Omfatter funktionalitet til at vedhæfte indhold til opslag.

Delinger og adgang: Omfatter funktionalitet til deling af opslag med grupper og hvordan man kan få 
adgang til opslag. I dag deles opslag på subgruppe niveau.

Kommentering: Omfatter funktionalitet til at kommentere på opslag.

Publicering: Omfatter funktionalitet til at publicere opslag f.eks. nu, frem i tid eller i en given 
periode.

Design: Omfatter hvordan opslag er designet og vises for brugeren. 

Notifikationer: Omfatter hvordan brugeren notificeres om nye opslag eller kommentarer på opslag.

Informationer om opslag: Omfatter de informationer, som brugeren kan se om opslaget f.eks. hvem 
det er delt med, hvornår det blev oprettet, hvem der har oprettet opslaget, hvor mange der har 
læst opslaget etc. 

Indhold og formatering: Omfatter funktionalitet til at tilføje indhold til et opslag og formatere 
indholdet som man ønsker det udstillet.

Design
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Skydeskive: Opslag

Anden funktionalitet

Behov løses af 
andre systemer

Kernefunktionalitet

Vises i Widget fra 
andre systemer

Vedhæftninger

Delinger og adgang

Kommentering

Filtrering, sortering og 
fastgørelse

Notifikationer

Informationer om 
opslag

Indhold og 
formateringPublicering

Design
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SKYDESKIVER FOR NÆST-
VIGTIGSTE MODULER

(FÆLLESFILER, PROFIL, ADMINISTRATION, LOGIN, 

LISTER, GRUPPER)   
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FÆLLES FILER



Fælles filer – Funktionsområder

Filtrering og 
sortering

Søgning Filtyper og størrelse

Filoverblik

Visning/redigering af 
filer

Delinger Notifikationer

Mapper

Funktionsområder: 
Funktionsområder dækker over nogle overordnede kategorier for allerede 
implementeret funktionalitet og ønsker til videreudvikling. Nedenfor beskrives hvert 
funktionalitetsområde kort. 

Filoverblik: Omfatter hvordan filerne udstilles i filoverblikket - eksempelvis hvilke 
informationer der udstilles om filerne; Titel, institution, redigeret.

Filtrering og sortering: Omfatter muligheden for filtrering på og sortering af filerne, 
så de er nemmere at finde. 

Søgning: Omfatter muligheden for at kunne fremsøge filerne vha. et søgefelt i 
filoverblikket.

Filtyper og størrelse: Omfatter hvorvidt modulet skal understøtte flere filtyper og 
større filer (understøtter i dag kun PDF og txt. filer på op til 55mb).

Mapper: Omfatter muligheden for at lave mapper til at gruppere filerne.

Visning/redigering af filer: Omfatter muligheden for at kunne redigere filerne (evt. 
ved rettighedsstyring) og få vist filerne direkte i en viewer fremfor at skulle 
downloade dem. 

Delinger: Omfatter muligheden for at kunne dele filerne med bestemte grupper eller 
brugertyper (kan i dag deles med udvalgte brugertyper for hele institutionen eller hele 
grupper).

Notifikationer: Omfatter muligheden for at blive notificeret om nye tilgængelige 
filer. 



Skydeskive: Fælles filer

Anden funktionalitet

Behov løses af 
andre systemer

Kernefunktionalitet

Vises i Widget fra 
andre systemer

Filtrering og 
sortering

Søgning

Filtyper og størrelse

Filoverblik

Visning/redigering af 
filer

Delinger

NotifikationerMapper
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PROFIL



Profil - Funktionsområder

Funktionsområder dækker over nogle overordnede kategorier for allerede implementeret 
funktionalitet og ønsker til videreudvikling. Nedenfor beskrives hvert funktionalitetsområde 
kort. 

Samtykker: Samtykkeerklæringer er noget der anvendes på tværs af Aula for at lade 
brugerne have medbestemmelse på, hvilket indhold der deles med andre. Forældre besvarer 
samtykker på vegne af barnet i onboarding, hvis barnet ikke selv er gammelt nok til at tage 
stilling til disse. Der gives samtykke til deling af portrætbilleder og kontaktoplysninger. 
Samtykker er delt i tre niveauer; institution, årgang og klasse/stue.

Profilbillede: Et profilbillede er pr. institutionsprofil. Det styres via de administrative 
systemer om Aula må modtage dette profilbillede. En bruger kan også selv uploade et 
profilbillede i Aula.

Stamkort: Oplysninger om barnet. Oplysningerne er givet af forældrene. 
Stamkortoplysninger er i tre kategorier: Tilladelser, Supplerende stamdata og Samtykker. 
Det er muligt at se revisionshistorik, da medarbejdere også kan opdatere oplysningerne.

Privatlivspolitik: En generisk Aulaspecifik privatlivspolitik. Ydermere er der et link til den 
enkelte institutionsspecifikke privatlivspolitik. 

App historik: Viser hvilke enheder, der er tilknyttet brugerens profil, som har været på Aula 
og hvornår. Giver mulig for at fjerne tilknyttede enheder. 

Notifikationsindstillinger: Fra hvem du ønsker notifikation fra (notifikationer om beskeder). 
Nye begivenheder, opslag, medier og komme-gå. Notifikationer kan være enten som mail 
eller som push-besked på telefonen.

App historik

Profilbillede

Samtykker

PrivatlivspolitikStamkort

Funktionsområder

Notifikations-
indstillinger
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Skydeskive: Profil

Anden funktionalitet
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andre systemer

Kernefunktionalitet

Vises i Widget fra 
andre systemer
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ADMINISTRATION



Administration – Funktionsområder I
Funktionsområder dækker over nogle overordnede kategorier for allerede implementeret 
funktionalitet og ønsker til videreudvikling. Nedenfor beskrives hvert funktionalitetsområde 
kort. 

Dataudtræk: Opsætning af dagligt brugsstatistikdataudtræk til kommunale 
ledelsesinformationssystemer.

Adgangskontrol for kontaktinformationer: Konfiguration af hvilke brugeradministrative 
systemer, som kan tilgå kontaktinformationer i Aula.

Kalendersynkronisering: Kalendersynkronisering lader ansatte og forældre downloade deres 
kalender og synkronisere den med deres egne kalendere. Administrator kan slå dette til eller 
fra.

Servicekatalog: Oversigt over serviceanmodninger oprettet af kommunen, samt mulighed 
for at oprette nye.

Minimumsalder for samtykker: Angivelse af fra hvilken alder et barn selv skal afgive sine 
samtykker i stedet for forældrene.

Fællespostkasser: Oversigt over fællespostkasser oprettet på institutionen, samt mulighed 
for at oprette nye.

Gruppeskabeloner: Giver mulighed for, at kommunale administratorer kan styre opsætning 
af hovedgrupper på tværs af kommunen.

Komme/gå: Mulighed for at se statistik samt mulighed for at oprette og redigere fysiske 
placeringer, komme/gå dashboards og enheder.

Funktionsområder

Komme/gåGruppeskabeloner

Fællespostkasser

Minimumsalder for 
samtykker

Servicekatalog

Adgangskontrol for 
kontaktinformationer

Dataudtræk

Kalendersynkronisering
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Administration – Funktionsområder II

Brugere: Administration af brugere – herunder tildeling af rettigheder.

Grupper: Administration af grupper - herunder rettigheder, grupperedaktører mv.

Anmeldelser: Håndtering af anmeldelser af opslag, medier og kommentarer.

Forvaltningsmyndigheder: Angiver en dataafgrænsning, så brugere får en advarsel, hvis de 
forsøger at dele indhold uden for deres forvaltningsmyndighed.

Overgangsår: Skiftet fra indskoling til mellemtrin/udskoling sker ved angivet klassetrin. 

Supplerende stamdata & tilladelser: Administration af eksisterende samt oprettelse af nye.

Fælles filer: Mulighed for at uploade PDF-filer og afgrænse delingen.

Fejlrapporter: Oversigt over fejl oprettet af kommunen, samt mulighed for at oprette nye.

Dashboards: Her kan du se og konfigurere moduler og widgets for de 7 profiltypers 
dashboard.

Retten til at blive glemt/ret til indsigt: Oversigt over Auladata samt mulighed for udtræk.

Kommunikationskanaler: Mulighed for at blokere kommunikationskanaler.

Ressourcer: Mulighed for at oprette ressourcer (fx lokale, iPad etc.) samt kategorier. 

Fejlrapporter

Grupper

Brugere

Forvaltnings-
myndigheder

Anmeldelser

Funktionsområder

Dashboards

Retten til at blive 
glemt/ret til indsigt

Kommunikations-
kanaler

Overgangsår

Supplerende stamdata 
og tilladelser Fælles filer

Ressourcer
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Skydeskive: Administration I
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Skydeskive: Administration II

Anden funktionalitet
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LOGIN



Login - Funktionsområder

Funktionsområder dækker over nogle overordnede kategorier for allerede 
implementeret funktionalitet og ønsker til videreudvikling. Nedenfor beskrives hvert 
funktionalitetsområde kort.

Aula som idP broker: Der er +98 idP’ere forbundet til Aula, som muliggør at 
medarbejdere kan logge ind på et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

Uni-login: Login for forældre, elever og medarbejdere. Herudover er Uni-login også 
en idP-broker, som giver adgang til NemID og kommunale idP’ere.

Fælleskommunal Adgangsstyring: Login for medarbejdere i kommuner. Udsteder 
adgange på vegne af kommunale idP’ere (idP-broker). 

Step-up Fælleskommunal Adgangsstyring: FA understøtter ikke step-up i 
sikkerhedsniveau.

Fallback til NemID: Understøttelse af at Aula sender brugeren udenom Uni-login og 
direkte til NemID, hvis Uni-login er nede. 

Mobil login: Mobiltelefoner giver mulighed for særlig login (fingeraftryk, 
ansigtsgenkendelse). Ansigtsgenkendelse i Android er ikke implementeret, da 
kvaliteten af denne var for lav ved Aulas start. Kvaliteten er dog steget siden og kan 
formentligt sidestilles med iOS.

Uni-login

Aula som idP broker

Fælleskommunal 
Adgangsstyring

Funktionsområder

Step-up 
Fælleskommunal 
Adgangsstyring

Fallback til NemID

Mobil login
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Skydeskive: Login
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OBS: Aula som idP broker skal 
genbesøges set i lyset af det nye MitID 
samt at Uni-login også tilbyder en broker. 

Denne kan derfor potentielt på sigt blive flyttet.
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LISTER



Lister - Funktionsområder

Funktionsområder dækker over nogle overordnede kategorier for allerede 
implementeret funktionalitet og ønsker til videreudvikling. Nedenfor beskrives hvert 
funktionalitetsområde kort. 

Stamkort: Lister der indeholder oplysninger om barnet. Stamkortoplysninger er i tre 
kategorier: Tilladelser, Supplerende stamdata og Samtykker.

Lederes adgang til flere oplysninger: Som bruger har man kun adgang til oplysninger, 
hvis man er tilknyttet gruppen. 

Kontakter: Diverse lister der indeholder kontaktinformationer på medlemmer af 
grupper.

Print: Muligheden for at lave fysiske udprint af lister. 

Sortering: Mulighed for at sortere listevisningen – fx alfabetisk, alfabetisk efter 
efternavn, fødselsdag fra årsskifte, fødselsdag fra dags dato.

Specifikke lister: Ønsker til indhold af specifikke lister fx. alle tilladelser pr. barn i 
én liste.

Download/Export: Mulighed for hente en liste over i et filformat (fx til Word eller 
Excel) og kunne viderebehandle listen her.

Kontakter

Print

Stamkort

Funktionsområder

Lederes adgang til 
flere oplysninger

Sortering Specifikke lister

Download/Export
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GRUPPER



Grupper - Funktionsområder

Projektgrupper 
(udstille grupper)

Uni-grupperAula grupper

Landsdækkende 
grupper

Tværgående grupper

FunktionsområderFunktionsområder dækker over nogle overordnede kategorier for allerede implementeret 
funktionalitet og ønsker til videreudvikling. Nedenfor beskrives hvert funktionalitetsområde 
kort. 

Aula grupper: Grupper der oprettes i Aula. De kan bestå af andre grupper f.eks. Uni-
grupper. De kan være åbne, lukkede eller med tilmelding. Det er muligt at styre rettigheder 
ifm. gruppen. 

Uni-grupper: Grupper Aula modtager fra Uni-login. Grupperne kan være af typen 
”Hovedgruppe”, ”Årgang”, ”Retning”, ”Hold”, ”SFO”, ”Team” eller ”Andet”. Uni-grupper 
kan ikke redigeres i Aula. 

Tværgående grupper: En Aula gruppe oprettet af en kommunal administrator med 
deltagelse af brugere på tværs af institutioner.   

Landsdækkende grupper: En Aula gruppe med deltagelse af brugere på tværs af kommuner. 

Projektgrupper (udstille grupper): Uni-login understøtter at Aula eller andre systemer kan 
udstille grupper og dermed give andre systemer adgang til disse grupper. Det kunne f.eks. 
være Aula-grupper som er interessante for læringsplatforme eller andre systemer på skole-
eller dagtilbudsområdet. Aula vil også kunne hente grupper fra f.eks. læringsplatforme eller 
andre systemer. 
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INFOTAVLER



Infotavler – Funktionsområder

Infotavledesign

Infotavlemoduler Eksternt indhold

Deling af indhold

Brug af infotavleInfotavle widgets

Funktionsområder: 
Funktionsområder dækker over nogle overordnede kategorier for allerede 
implementeret funktionalitet og ønsker til videreudvikling. Nedenfor beskrives hvert 
funktionalitetsområde kort. 

Deling af indhold: Omfatter hvordan en bruger kan dele indhold med en infotavle.

Infotavledesign: Omfatter hvordan designet er på en infotavle og eventuelle 
tilpasningsmuligheder af dette f.eks. tilføjelse af kommune/skole logo.

Infotavle moduler: Omfatter hvordan Aulas moduler og deres indhold udstilles på 
infotavler og eventuelle tilpasninger.

Eksternt indhold: Omfatter hvordan Aula udstiller eksternt indhold på infotavlen 
f.eks. nyhedsfeed, PowerPoint præsentationer etc. 

Infotavle widgets: Omfatter hvordan Aula understøtter visningen af widgets på 
Infotavler.

Brug af infotavle: Omfatter hvordan brugeren kan interagere med infotavlen 
eksempelvis touch, swipe, pitch-to-zoom. 

Aula skydeskiver – oktober 2021



Skydeskive: Infotavler

Anden funktionalitet

Behov løses af 
andre systemer

Kernefunktionalitet

Vises i Widget fra 
andre systemer

Infotavledesign

Infotavlemoduler

Eksternt indhold

Deling af indhold

Brug af infotavle

Infotavle widgets

Aula skydeskiver – oktober 2021



Aula skydeskiver – oktober 2021

HJEMMESIDER



Hjemmeside - Funktionsområder

Funktionsområder dækker over nogle overordnede kategorier for allerede implementeret 
funktionalitet og ønsker til videreudvikling. Nedenfor beskrives hvert funktionalitetsområde 
kort. 

Opsætning: Styring af hovedmenu, opsætning af sider mv. 

Indlejring af informationer fra andre kilder: Der er et ønske om at hjemmesiderne 
understøtter iFrame samt udvidede muligheder for at indsætte scripts i teksteditoren. 

Besøgsstatistik: Det er muligt at indlejre scripts så besøgsstatistik kan måles af forskellige 
værktøjer f.eks. SiteImprove og Matamo. 

Brugerstyring: I Drupal (som hjemmesiderne er baseret på) kan en administrator styre andre 
brugeres rettigheder. 

Editor: I Drupal (som hjemmesiderne er baseret på) er der en editor som er udgangspunktet 
for meget af indholdet på hjemmesider f.eks. tekster, billeder, video mv. 

Cookiehåndtering: Brugerne bliver ifm. hjemmesiderne præsenteret for et cookiebanner. 

Udstille data fra Aula til hjemmeside: Der er et ønske om at indhold fra Aula kan 
præsenteres på hjemmesider f.eks. opslag og medier.  

Farvetemaer: Hjemmesiderne er baseret på en række skabeloner og dertilhørende 
farvetemaer. 

EditorOpsætning

Funktionsområder

Udstille data fra Aula til 
hjemmeside

Indlejring af information 
fra andre kilder

Cookiehåndtering

Besøgsstatistik
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SØGNING



Søgning - Funktionsområder

Søgefiltre

Søgeemner Avanceret søgning

FunktionsområderFunktionsområder dækker over nogle overordnede kategorier for allerede implementeret 
funktionalitet og ønsker til videreudvikling. Nedenfor beskrives hvert funktionalitetsområde 
kort. 

Søgeemner: I den globale søgning kan der i dag søges efter Personer, Grupper, Sikre filer, 
Beskeder, Begivenheder, Opslag og Medier. 

Søgefiltre: Under hvert af søgeemnerne er der filteringsmuligheder på f.eks. gruppe- og 
brugertyper. 

Avanceret søgning: Forslag baseret på søgeresultater, brug af ”” og andre mere avancerede 
søgefunktioner.  
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