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Innledning
Skoleåret går mot slutten og vi vil med dette ønske alle en god
sommer! Som vanlig inneholder nyhetsbrevet de viktigste
tillegg og endringer siden forrige nyhetsbrev.

Mine sider > Elevmappe (ansatte)
Kontaktlærere har fått tilgang til elevmappene for sine
kontaktelever og kan lese og laste opp dokumenter her.

Mine sider > Mappe (elever)
Eksaminatorer og
sensorer
Ved oppmelding av
eksamenspartier kan man sette
eksaminator og sensor. For
sensorer består listen av alle
som er lagt inn i
sensorregisteret i
eksamensmodulen. Listen av
eksaminatorer inneholder i
tillegg alle som er faglærer i
faget inneværende
planperiode. Lærerne ser selv
hvilke fag de har sagt seg villig
til å være sensor i privatistfag
og hvor de har sagt seg villig
til å reise for å ta
sensoroppdrag.

Elevene kan lese alle dokumentene som er lagt inn i deres
mappe.

Elevadmin > Elev
Det er nå mulig å lagre fødselsdato og personnummer på
foreldre. Foreldre som har fått lagret fødselsdato og
personnummer vil få den fordelen at de kan logge inn med
egen bruker og deretter kunne velge hvilket barn de vil logge
inn på. Særlig besparende er dette for foreldre som har flere
barn. De kan bytte mellom barnas brukere ved å trykke på
lenken til navnet ved siden av loggut-knappen øverst i
vinduet. Dette er en første skritt på veien til å kunne tilby
innlogging via MinID til foreldrene.
Hvis noen foreldre har benyttet egen e-postadresse til alle
barna, så vil man ikke kunne benytte e-postadresse som
brukernavn lengre, siden den da ikke er unik. I slike tilfeller
kan man hvis man er ansatt benytte brukernavnet man er
tildelt, eller eget fødselsnr som brukernavn.

Chrome
I nettleseren Chrome kan
ikonene for full og komprimert
visning av fagfravær bli
usynlig. Dette er et problem
www.barman-hanssen.no

iskole.net

Barman Hanssen AS

5. juni 2017

Det er mulig å laste opp portrettbilde direkte fra elevbildet.
Filen må være en bildefil. Det spiller ingen rolle hvilket navn
filen har siden iSkole vet hvilken elev det skal tilhøre.
Det er lagt inn en sjekk mot strykkarakter eller ikke-vurdert i
standpunkt og/eller eksamen når man setter fullførtkode
bestått.

Elevadmin > Søker
Ny rapport, Elever og eventuelle søknader, som viser alle elever
og hvem som som har søkt om skoleplass. Denne kan
benyttes for å følge opp elever som ikke har søkt. Det er også
lagt til en knapp Endre personalia som åpner for å gjøre
endringer på søkerens personalia. Denne er kun mulig å
benytte frem til søkeren er tatt inn i en klasse.
som ligger i rammeverket til
Oracle, og som vi har meldt inn
tidligere. Vi venter fremdeles på
en løsning fra Oracle. I
mellomtiden kan man komme
rundt dette problemet ved å
zoome ut og inn en gang (Ctrl +,
Ctrl -).

To-faktor
autentisering
To-faktor-autentisering bygger på
at man ved autentisering vet noe,
typisk et passord, og at man i
tillegg har noe, f.eks. en
kodebrikke eller en annen fysisk
sikkerhetsnøkkel.
Det ble sendt ut en e-post 24.
mai til skolene angående tofaktor-pålogging for ansatte.
Dette er noe man kan velge å ta i
bruk. Foreløpig er det
implementert to-faktor-pålogging
ved bruk av Google
Authenticator, men vi ser også på
andre løsninger slik som U2F
(Universal 2nd Factor).

Elevadmin > Rapporter > Karakterer
Ny rapport, Ikke-vurdert og fagmerknad, som viser alle elever
som har fått karakteren IV i standpunkt, og FAM. Alle som
har IV skal ha en FAM, slik at man her kan finne ut om det er
noen som mangler FAM.

Elevadmin > VIGO
For de private skolene overfører vi ikke lengre
privatisteksamen, siden privatisteksamen tas på en oﬀentlig
skole og overføres derfra. Dette gjør at VIGO slipper å få inn
samme fag fra to steder.
Vi spesialbehandler nå NOR1045 og NOR1049 slik at
timetallet settes til null hvis faget er registrert som
eleveksamen. Er det privatisteksamen overføres timetallet fra
grep, henholdsvis 112 og 393 timer.
Vi har lagt til en ny kontrollrapport som undersøker om noen
har fått fullførtkode bestått, men som har minst én
strykkarakter eller ikke-vurdert i standpunkt eller eksamen.

På nettsidene til Nasjonal
Sikkerhetsmyndighet
(nsm.stat.no ) kan man lese mere
om dette.
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