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Årets første nyhetsbreve samler opp de viktigste endringene i iSkole etter
desember 2017.

1

Plagiatkontroll

Vi har inngått en avtale med Unicheck (se unicheck.com). Skoler som ønsker å kunne kjøre plagiatkontroll på innleveringer lastet opp i iSkole kan
få det utført. Dokumentene blir automatisk lastet opp til Unicheck. Her vil
dokumentene bli kontrollert mot internett og andre allerede opplastede dokumenter. Et prosenttall for likhet med andre kilder samt en lenke til en
rapport vil vises i iSkole. Rapporten inneholder informasjon om hvilke deler
av teksten som var lik og hvilke kilder den var lik med.

2

Mine sider→Kontrollsenter

Kontrollsenteret er utvidet til også å gi oversikt over høyt udokumentert
fravær.

3

Nytt rammeverk fra Oracle

Etter nitidig testing og har vi oppdatert Oracle WebLogic — applikasjonsserveren som iSkole kjører på. Det har likevel vist seg at det er to feil i den
nye versjonen av Oracle WebLogic som slår ut i iSkole. Begge feilene angår
fritekstfelt med mulighet for formatering. Første tilfelle gjør at man kan bli
forhindret fra å vise et skjermbilde med fritekstfelt pga. innholdet i fritekstfeltet. Skjer dette ber vi dere ta kontakt med oss, så kan vi redigere teksten
i databasen slik at problemet løses. Siden problemet virker å gjelde kun for
tekster skrevet i tidligere versjoner, så vil det ikke oppstå nye tilfeller og
problemet vil derfor løses seg selv etter hvert. Vi leser også logger og kan se
om det oppstår og vil da utbedre feilen straks vi ser den.
Feil nummer to angår kun nettleseren Microsoft Edge og er omtalt i
et eget avsnitt. Vi har rapportert feilene til Oracle og fått bekreftet at de
arbeider med løsninger på dem. Til tross for disse to uheldige feilene som er
innført, så har Oracle forbedret WebLogic på flere andre områder.
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iSkole og nettleseren Edge

Den nye versjonen av Oracle WebLogic samarbeider ikke like godt med nettleseren Microsoft Edge. Spesielt for Edge er at sider som har fritekstfelt med
mulighet for formatering og knapper for å lagre endringer i disse. Her vil ikke
knappene respondere, og man får dermed ikke lagret endringene. Eksempler
på slike skjermbilder er ukeplanene og elevsamtalene. Vi vil derfor anbefale de som bruker Edge å benytte en annen nettleser inntil videre.
Brukere som åpner innloggingssiden i nettleseren Edge vil få en melding om
at vi anbefaler en annen nettleser.

5

Grunnlagsdata→Søkerportal

Det er lagt til tre arkfaner — Personalia, Dokumenter og Søknad. I disse
er det tekstfelt hvor man kan føre inn informasjon som vises for søkerne
i de korresponderende skjermbildene i søkerportalen. Søkerportalen er ikke
berørt av de nevnte problemene med Edge, slik at søkerne kan fremdeles
benytte denne nettleseren om de ønsker det.
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