
 

 

Notat 

 

Vedrørende: Nyt i Elevplan version 13.3 

Skrevet af: Folmer Kjær 

  

Fordeling: ADMSYS 

 

Liste over nyheder og rettelser i version 

13.3 frigivet den 12/6 2014 

 

Resume Beskrivelse 

Web service koncept for Elevplan Beskrivelse af generelle regler for opbygning af webservices, 
som udbydes af Elevplan 

Tabellen skoleforløb skal udvides med 
start- og slut-dato 

  

Fra- og til-dato på fraværsliste med lokale 
fraværskoder. Omlægning til CSV-fil. 

Regnearket med elevernes fravær fordelt på lokale fraværs-
koder kan i dag kun bestilles i en periode, som er et antal hele 
uger.  
Det er nu muligt at angive en fra-dato og en til-dato.  
Desudenleveres regnearket leveres nu som en CSV-fil i ste-
deet for som en EXCEL-fil,  

Problem med æøå i fordel elever, Chrome Supportsag: Æ,ø og å kunne ikke benyttes i skoleforløbets-
navn på siden til elevfordeling 

Link til UDDATA s karaktergennemsnitsbe-
regner 

HHX/HTX elever kan nu simulerer deres karaktergennemsnit 

Fejl i skrivefeltet Supportsag: Rad editioren viser nu teksten i tekstfeltet, så der 
skal ikke længere vælges HTML før teksten ses. 

Tidligere HHX/HTX elever Supportsag: Eleverne kan nu åbne deres uddannelsesbog 

Finplanlægning af undervisningsforløb Supportsag: Det er nu muligt at slette de ønsker, der ikke blev 
opfyldt.  

Problemer med fraværsregistrering på hold Supportsag: En underviser med særlige tegn f.eks. " i sit navn 
kan nu se skemabrikker og føre fravær 

Fejl i aftaler - modtager ikke notifikations-
mail 

Supportsag: Der sendes nu igen mails med en reminder på 
aftale-opfølgning. 

PDF med skemanoter Supportsag: IE 9 og 10 havde problemer med at danne en PDF 
via skemanoter 

Udskrivning af skema Supportsag:  Elever der via skemaet vil danne en PDF fil af 
skemaets indhold havde problemer i IE10 og IE11. 
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Problemer med at valgfrie praktikmål ikke 
bliver fjernet efter fravalg 

Supportsag: Valgfrie praktikmål bliver nu fjernet efter fravalg  

Fejl ved kompetencevurderingsfeltet Supportsag: Teksten fylder nu igen hele vinduet 

Fejl ved visning af tilmeldingsknap på elev-
liste 

Supportsag: Når tilmeldingsperioden for en valgfri aktivitet 
var udløbet, så det ud som om alle elever havde foretaget et 
korrekte valg. 

Forkerte linkfarver i opgavemodul Linkfarverne i opgavemodulet er normaliserede 

Fravær for 20.000+ elever Supportsag: Et klik på tilbageknappen, efter at have set fra-
vær på egne kontaktelever, viser nu kun elevlisten med egne 
elever. 

Registrering af brugerlogin og kontaktop-
lysninger i Elevplan 

Supportsag: Nye virksomheder, der ikke i forvejen er oprettet 
med en virksomhedsbruger, modtager mailen nu en mail fra 
Elevplan med et brugernavn. 

Link Supportsag: Et klikker lige over Elevplanlogin giver ikke længe-
re en blank boks. 

Gruppeopgaver Supportsag: Opgavestyring, grupper vises ikke længere to 
gange og elever uden gruppe vises. 

webservice  Webservice der udleverer skemanoter for elevskemaer 

SKP-medarbejdere kan ikke se navnet på 
praktikaktiviteter 

Supportsag: Titel på praktikaktivitet vises forkert når man er 
logget på som virksomhedsmedarbejder.  

Offentliggørelsestidspunkt på dokumenter 
fra filarkiv i EASY-A 

Nye Webservice til afhentning af dokumenter i EASY-A filarki-
vet. Denne service henter kun offentliggjorte dokumenter.  

Nyt beskedsystem Stor opdatering af beskedsystemet 

 


