
 
 
 
 
 
 
 
Statusmail fra Aula 26. august 2017 
 
Kære projektledere 
 
Fra i dag kan I som projektledere forvente at modtage en statusmail fra KOMBIT hver uge. Den 
udsendes til projektledere for Aula, og vi vil bede jer videresende denne til relevante modtagere i 
egen organisation.  
 
I vil fortsat modtage den ugentlige supportmail fra Netcompany. Ambitionen er at I modtager 
statusmail fra KOMBIT mandage og supportmail fra Netcompany torsdag.  
Supportmailen vil fortsat være fokuseret på selve Aula-løsningen og praktikaliteter i forbindelse 
med implementeringen, mens formålet med statusmailen fra KOMBIT er at levere et samlet svar 
på nogle af de spørgsmål vi har opsamlet fx via mail, i diverse mødefora og Yammer.  
Alle statusmails vil desuden blive lagt på Aulainfo, så de kan findes igen. 
 
Status på den udvidede pilotafprøvning 
I de 12 kommuner og på de 24 skole, der er med i den udvidede pilot, har der været afholdt 
ugentlige skypemøder med projektledere og superbrugere. På de afholdte møder har fokus blandt 
andet været status for skema-integrationer, widgets, arbejdsgange, samt onboarding af 
medarbejdere og forældre. Derudover har Aula-projektet modtaget en lang række forslag til 
forbedringer til løsningen og input til workarounds. 
Alle input som Aula-projektet modtager fra piloterne, opsamles systematisk i en actionlog og en log 
med forbedringsforslag til Aula, både på det funktionelle, drøftesler der rejses omkring anvendelser 
af Aula og de mere implementeringsmæssige drøftelser, som kan betyde at Aula-projektet 
igangsætter nye tiltag rettet mod kommunerne / skolerne.  
Derfor er det vores ambition, at vi via denne statusmail, formidler nogle af vores observationer og 
gode input til, hvordan I gør jer klar før, under og efter go-live. Derudover vil vi ajourføre 
eksisterende dokumentation samt opdatere status på diverse funktioner og svar på spørgsmål, på 
aulainfo.dk.  
Alle 24 skoler er nu fuldt idriftsat med brug af Aula for medarbejdere, forældre og børn. Der har 
været gennemført en afprøvning af komme/gå-funktionaliteten med en fritidsinstitution, hvor vi fik 
værdifuld feedback. Vi vil vende tilbage omkring komme/gå, når denne feedback er analyseret 
færdig, og give jer et overblik over detaljerne for de ændringer, der kommer til komme/gå i release 
1.1.5. 
 
Skemaintegration 
De tre leverandører af skemaer har haft forskellige opstartsudfordringer. Hos IST og KMD har der 
været fuld fokus på at hjælpe pilotkommunerne med at få skemaintegrationen til at fungere 
optimalt. Lige nu arbejder IST på at forkorte den tid, der går fra en ændring sker i deres løsning til 
det slår igennem i Aula, mens KMD arbejder på at rette fejl, der gør at skemabrikker ikke indlæses 
korrekt. KOMBIT og Netcompany er i tæt dialog med IST og KMD omkring deres udfordringer. I 
kan følge med i seneste status på aulainfo.dk under menuen “Status på indlæsning af skemaer”. 
For øvrige spørgsmål henvises til jeres leverandør. 
 
KOMBIT søger testpersoner til datamigrering 
Vi søger testdeltagere til test af datamigrering den 12. September og 7. Oktober. Når I deltager i 
denne test, testere I på jeres egen data. Vi har behov for at få deltagere der har administrative 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/status-paa-udrulning/


 
 
rettigheder i Aula samt en almindelig medarbejder/superbruger, der kun har adgang til begrænset 
data i Aula, men meget gerne fra samme skole hvis muligt. Testen afholdes i København hos 
Netcompany i tidsrummet fra kl. 9-12. For at melde jer til denne test, bedes I skrive til os via 
aula@kombit.dk. 
 
Processen for ændringsønsker og forbedringsforsalg 
KOMBIT og Netcompany modtager en lang række henvendelser med forbedringsforslag til Aula – 
det er vi taknemlige for. KOMBIT er ved at udarbejde en detaljeret beskrivelse af, hvordan 
kommunerne kan melde forslag ind, og hvordan disse input håndteres og prioriteres.  
Indtil beskrivelsen er klar, kan kommunens projektleder indsende ændringsønsker og 
forbedringsforslag til aulaudvikling@kombit.dk. Det er vigtigt at pointere, at vi i første omgang, 
henstiller til at alle forslag kommer fra projektlederen, så ændringer og forbedringsforslag er 
kvalificeret i kommunen, og dermed også holdt op imod kommunens anvendelsesstrategi.  
 
Selvbetjening.nu 
KOMBIT har indledt et samarbejde med Selvbetjening.nu  som har udarbejdet nogle guides som er 
mårettet forældre, med henblik på hjælp til at logge på Aula første gang, glemt Uni-login og brug af 
grundlæggende funktioner. Selve konceptet er stadig under test sammen med Aarhus Kommune. 
Ønsker du mere info herom, kan du tage kontakt til selvbetjening.nu. I sidste uge har 
selvbetjening.nu sendt et nyhedsbrev ud, hvori dette fremgik.  
 
Opmærksomhedspunkter ifm. Go-live i uge 43 
På denne side opdateres opmærksomhedspunkter for go-live i uge 43. Du bør orientere dig her. 
Her kan du blandt andet læse vigtige budskaber omkring årsrul, indlæsning af skemadta og 
widgets samt tilrettelæggelse af proces for medarbejdere op mod uge 43. 
 
Hjemmesider 
Nu er I2 klar til at I kan lave redirect fra deres domain name server til de nye Aula-hjemmesider. 
I2's NicTool (afløser for Sektornet Værktøjskassen) finder du her og guiden du skal følge ligger 
her. Der er link til guiden fra login siden ("i2 NicTool Quick Navigation Guide"), og guiden kan 
læses uden login. 
I2 er i gang med at udvide guiden med beskrivelse af den nye auto feature “Punktet AutoRR 
(WIP)” med generel info, og de efterfølgende tre entries med beskrivelse af de tre implementerede 
typer (meget WIP). 
De nye Auto* entries er WIP (Work In Progress) ... 
Link til opslag af DNS records (een af mange) finder du her. 
KOMBIT har ikke en oversigt over hvilke domæner der administrareres af I2, men de “arvede” 
opgaven fra UNI-C og det er derfor vores formodning af rigtigt mange af jeres domæner stadig 
administreres hos dem. Hvis man er i tvivl om ens domæne er administreret af I2, kan man tjekke 
om der står flg. for et domæne (zone): 

• DNS servers 
• mimer.deic.dk 
• ns-soa.darenet.dk 

Hvis det er tilfældet, så er det I2. Link til “Intelligent Infrastruktur” finder du her.  
Yderligere spørgsmål bedes stillet til I2 DNS support: dns@support.i2.dk 
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