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Forsiden
På forsiden er det i højre kolonne gjort tydeligere, hvad der er nyheder, og hvad der
er opslag.

Menuen generelt
Menuen er gjort mere simpel.
Før kunne man som fx elev i venstremenuen også se de menupunkter, som virksomheden har adgang til, dog uden at kunne gå ind i menupunkter, der har hængelås.
Nu kan man kun se sine ”egne” menupunkter, samt de menupunkter, der er offentligt
tilgængelige, og som derfor ikke kræver login. Vi forventer, at det øger brugerens
overblik over de muligheder, der reelt er.
Siden ”Skift brugernavn/adgangskode” er gjort mere brugervenlig. Den har nu kun én
knap, så man kan skifte både brugernavn og adgangskode på én gang.
”Relevante links” er opdateret, så alle links fungerer og så teksterne alle steder er i
overensstemmelse med det, der linkes til.

Elever
På forsiden er linket "Søg praktikplads og godkendte virksomheder" ændret til "Søg
praktikplads". På siden "Søg praktikplads og godkendte virksomheder" er overskriften
i kolonne 2 ændret til "Søg uopfordret". Den forklarende tekst nedenunder overskriften er ændret til: "Du kan sende ansøgninger til virksomheder, der er godkendt til at
uddanne elever. HUSK, at skrive, at du søger uopfordret, da en godkendelse eller en
aftale, der slutter, ikke er det samme som et stillingsopslag."
Der er foretaget diverse tekstforbedringer i Tipbokse, bl.a. om at søge uopfordret.
Når man søger efter godkendte virksomheder, har man tidligere i søgeresultatet fået
vist en virksomhed lige så mange gange, som den har godkendelser. Det er forstyrrende at se på. En ny opbygning af visning af søgeresultatet gør, at virksomheden kun
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optræder én gang pr. søgeresultat. ”Til gengæld” er det ikke længere muligt at sortere
via kolonne-overskrifterne.
Elever, der er logget ind med UNI•Login, får nu ikke længere menupunktet ”Skift brugernavn/adgangskode”. Dette menupunkt er fjernet for elever, der er logget ind med
UNI•Login, da man ikke kan ændre UNI•Login i praktikpladsen.dk.
Elever har hidtil modtaget en e-mail, når deres profils synlighed på praktikpladsen.dk
udløber. Elever får nu også denne som sms, hvis de har valgt at få besked via sms
under fanebladet ”Beskeder”.
Når en elev modtager en e-mail, som følge af sine markeringer under fanebladet "Beskeder", får de nu følgende ekstra tekst i meddelelsen:
"Ønsker du at afmelde denne tjeneste?". Hvis du svarer ja til det betyder det, at det
flueben, der har gjort at du får meddelelsen, automatisk fjernes fra "Beskeder".
Praktikpladsen.dk kontrollerer, at alle obligatoriske felter i en elevs profil er udfyldt, fx
et postnr., en overskrift, o.lign. Fremover kontrollerer systemet kun om felterne er
udfyldt, hvis profilen gemmes som ”synlig for virksomhederne”.
Under ”Ledige praktikpladser”, ”Fordeling”, er der en fane for praktikpladsen.dk og en
fane for Jobnet. For at give overblik fremgår det nu af fanerne, hvor mange hits der er
under hver fane.
Kontakt webmaster: Når en elev skulle finde ”sin” skole, kunne man også vælge alle
de skoler, der er nedlagte, fordi de er fusionerede med en anden; de fleste af dem er
fjernet nu.

Virksomheder
Nu kan den afdeling under virksomheden, der er hovedkontor, allerede på sin forside
linke til de afdelinger, der hører under samme CVR-nr.
Når et logo uploades i virksomhedens profil, vises det nu med det samme.
Hvis en virksomhed kontakter en elev pr. mail modtager virksomheden en kopi af den
mail, der er sendt til eleven. Ordlyden af denne mail er forbedret.

Vejledere
Vejledere, som efter at være logget ind har været ude på den generelle forside, har
tidligere fundet, at det ikke var intuitivt, hvordan man kom tilbage til vejlederens forside. Derfor er der indført et link ”Min side” til vejlederens forside i øverste, højre
hjørne, lige ved siden af ”Login”-linket.
Menuen er generelt gjort mere simpel, specielt for vejlederne. Når man er logget ind
som vejleder, ser man nu kun menupunkter, som vejlederen direkte kan vælge. Virksomheders og elevers menupunkter ser man derfor først, når man er midlertidigt logget ind som en af disse.
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Når man i søgeresultatet i ”Søg virksomhed” klikkede på en trekant for at se lidt mere
om lærestedet, fremgik lærestedets adresse nederst. Gør man det samme under ”Søg
godkendte virksomheder” står adressen næsten øverst. Dette er nu gjort ensartet, så
adressen begge steder står næsten øverst.
Når man som vejleder har fremsøgt en eller flere virksomheder og har logget midlertidigt ind som én af dem, kommer man nu tilbage til oversigten over fremsøgte virksomheder, når man logger ud af den givne virksomhed.

Vejledere, fagligt udvalg
De faglige udvalg har mulighed for bl.a. at opdatere de tekster, der kan læses ovenover graferne på siden ”Praktikpladssituationen”.
Hvis man opdaterer og forlader siden uden at gemme, sikrer en dialogboks nu, at man
tager stilling til, om det registrerede skal gemmes.

Praktikpladssituationen
På fanebladet "Sammenlign med beslægtede" vises en række beslægtede specialer.
Specialernes navne er af pladshensyn skrevet på skrå, Det er ændret til skråt, oppefra
og ned i stedet for nedefra og op, da det øger læsbarheden. Desuden er rotationsgraden ændret til 45 grader, hvilket giver en roligere tekst end hidtil.

