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Nyhetsbrev 
Dette nyhetsbrevet samler endringer og nyheter siden midten 
av mai. 

Innlogging
Vi har endret innloggingssiden for å tilpasse den bedre til 
nettbrett og mobil. 

Timeplan > Blokknr gruppefag
Ved kopiering av uke, var det tidligere begrenset til kun et fag 
om gangen, dvs. det som var valgt. Nå kan man velge så mange 
fag man ønsker å kopiere for.

Eksport til WIS for grunnskolene
Vi har lagt inn innsamling av elevlister til grunnskolene i 
menyvalget Elevadmin > VIGO.  Under overskriften Eksport er 
det inntil tre valg: videregående skole, grunnskole eller 
fagskole. Alternativene er kun synlig om de er relevante, dvs. 
at det er registrert et skolenr for skoleslaget. Skolenr 
registereres i Grunnlagsdata > Skole. Elevlisten eksporteres til 
Excel og man kan da klippe ut fra regnearket og lime direkte 
inn i regnearket fra WIS.

Inntaksmelding
Det er laget en rapport som kan benyttes for å sende melding 
til en kommune eller fylkeskommune når en elev kommer til 
skolen. Rapporten er tilgjengelig fra Elevadmin > Rapporter > 
Diverse > Inntaksmelding.
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SMS 

Vi har innledet samarbeid 
med Transponder som har en 
løsning for SMS- 
kommunikasjon mellom 
skole, elever og foreldre. I 
den forbindelse kan vi tilby 
lisens for Transponder til noe 
under veilende pris. 
Integrasjonen mellom iSkole 
og Transponder inngår da 
også. Se mer på hjemmesiden 
transponder.no.

Tall fra 2014-15 

Det ble gjort over 2.2 
millioner innlogginger i 
iSkole i løpet av skoleåret. 
Over tyvetusen elever var 
registrert i iSkole og nesten 
syvtusen ansatte var aktive i 
skoleåret.
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Eksamen > Rapporter
For Partier og protokoller har vi slått sammen knappene som 
hadde enten alle eller valgte kandidater til å bli en meny som 
samler de to. Dette har medført at skjermbildet ikke må være 
så bredt for at alle knappene skal vises. 

Oppdatering fra Oracle
Vi har oppdatert vår installasjon av Oracle WebLogic med en 
patch fra Oracle som rettet en feil ved åpning av rapporter fra 
Internet Explorer. 

iSkole for elever tilpasset mobiltelefoner
iSkole for elever er skrevet om og tilpasset smartenheter 
(smarttelefoner og nettbrett). iSkole skiller om man har logget 
på fra en PC eller en smartenhet. Menyvalget for timeplan og 
meldinger er spesialtilpasset smartenheter slik at skjermbildene 
ser forskjellig ut avhengig av om man logger fra en PC eller 
ikke. For de andre vinduene, så er de gjort dynamiske slik at 
de tilpasser seg bredden på skjermen. Dette gjelder iOS og 
Android.

Feidepålogging
Feidepålogging er nå implementert i iSkole. Ta kontakt hvis 
deres skole ønsker å ta i bruk feidepålogging. Vi må da 
aktivere dette for skolen deres.

Redigering av vitnemålstype og førstegangsvitnemål
Vi har lagt inn et nytt skjermbilde i arkfanen Rediger under 
menyvalget Elevadmin > Vitnemål. Fra dette bildet kan man 
endre vitnemålstype og hvorvidt det er et førstegangsvitnemål 
(VMM06) for flere elever i en og samme omgang. 

Feil etter åpning av mange faner i Elevadmin
Vi har fått bekreftet at feilen vi rapporterte videre til Oracle 
er blitt rettet og vi venter nå på en oppdatering fra dem. 
Feilen oppstår etter man har åpnet mange arkfaner i 
Elevadmin/Personal. Man må da logge ut og inn igjen.
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Windows 10 

Windows 10 har blitt lansert og 
vi har testet iSkole på den nye 
plattformen og med Microsofts 
nye nettleser Edge. Vi har ikke 
funnet at det er noen 
forandringer i forhold fra å 
bruke Internet Explorer.

Passord 

Passord som blir generert av 
kontaktlærerne er standard på 
åtte tegn og uten norske tegn 
(æøå). De genererte passordene 
har minst en stor- og liten 
bokstav og et tall i seg.

PAS 

Videreutviklingen av PAS 
fortsetter og PAS er nå inne i 
akseptansetestfasen. Mandag 24. 
august starter piloteringen som i 
all hovedsak vil fokusere på å 
verifisere påmelding av 
kandidater til høsteksamen. 
iSkole er med i testprogrammet 
representert med videregående 
skoler fra Nordland.
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