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Nyhetsbrev 
Årets første nyhetsbrev har latt vente på seg. Det skyldes at vi 
har arbeidet mye med å effektivisere iSkole for å gjøre at alle 
menyvalg og handlinger skal være så raske som mulig. Dette er 
ikke endringer man ser direkte eller som får spalteplass i 
nyhetsbrevet.

Oppdatering av WebLogic 12c
iSkole kjører på plattformen Oracle WebLogic 12c, og vi har 
oppdatert denne fra versjon 12.1.3 til 12.2.1. Oracle har 
dessverre innført noen problemer i den nye versjonen, og vi 
har som konsekvens vært nødt til å fjerne valgene for 
sortering for enkelte tabeller som er rammet av dette. Vi har 
meldt inn feilen til Oracle og fått bekreftelse på at de ser på 
det som en feil i rammeverket.

Mine sider > Timeplan
Vi har lagt inn funksjonalitet for å eksportere timeplanen til 
kalenderformat. Dette kan importeres til de fleste kalendere 
som Google kalender, Mac Kalender og Outlook. I starten var 
det en feil mhp. tidssoner slik at timene ble forskjøvet en 
time. Kalendereksporten tar nå hensyn til både 
sentraleuropeisk tid og GMT. Det er mulig å eksportere valgt 
uke eller hele året. Hvis man ønsker å importere hele året, så 
kan det være lurt å opprette en ekstra kalender slik at man 
kan slette den om det blir endringer i timeplanen fremover. 
Det er også lagt til en utskriftsvennlig timeplanvisning for 
egen og andre læreres timeplaner, tilsvarende som det har 
vært for elev.
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PAS2 

PAS2 er nå tatt i bruk for 
eksamen, og første 
gjennomføring av eksamen er 
gjort. Neste skritt i prosessen 
er å implementere 
prøveplanen i iSkole slik at 
man kan benytte den for å 
opprette nye eksamenspartier. 

Support 

For at vi best mulig kan hjelpe 
med support er det enklest for 
oss at dere sender e-post til 
support@barman-hanssen.no 
istedenfor direkte til en av oss. 
Husk også å være så detaljert 
som mulig i beskrivelsen av 
problemet. Vi prøver alltid å 
gjenskape problemet i 
testsystemet, og da er det 
viktig at vi har nødvendig 
informasjon til å kunne gjøre 
det. 
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Mine sider > Ukeplan
Vi skjuler nå i utgangspunktet tidligere uker slik at 
inneværende uke kommer først i tabellen. Ønsker man å se 
tidligere uker kan man trykke på knappen Vis tidligere uker 
som bytter innholdet i tabellen til å vise kun tidligere uker. 
Knappen bytter da navn til Vis fremtidige uker og man kan da 
bytte tilbake til fremtidige uker ved å trykke på den.

Mine sider > Fravær
Vi har lagt til en knapp Sett inn fravær for alle for både 
egenmeldt dag- og timefravær. På denne måten kan man med 
ett museklikk føre fravær på alle egenmeldingene som er 
kommet inn.

Mine sider > Rapporter > Vurderinger
Nå får den enkelte faglærer frem alle fag hvor faglæreren har 
avholdt minst én prøve. Tidligere gikk tilgangen tapt hvis 
faglæreren sluttet som faglærer i faget.

Elevadmin > Søker 
Vi har lagt til arkfanen Rapport - egendefinert. Denne tar 
utgangspunkt i alle søkerne og man kan eksportere tabellen 
direkte til Excel. 

Elevadmin > Elev
Vi har lagt til feltet morsmål og flyttet på feltet målform. Vi har 
også flyttet på feltene elevstatus slik at det nå tydeligere 
fremgår at det er den avledede elevstatusen som går til VIGO/
WIS. Den verdien som skolen setter selv er den elevstatusen 
man mener eleven skal ha. Feltene har fått etikettene 
Elevstatus (VIGO) og Elevstatus (egen) for å tydeliggjøre 
forskjellen.

Elevadmin > VIGO > Eksport > Videregående skole
Vi har lagt til en rapport over alle som har sluttet i august og 
september. Knappen for å ta ut denne rapporten er plassert 
under listen over elever som ikke skal eller kan overføres.
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Microsoft Edge 

Det er for tiden noen problemer 
med iSkole og nettleseren 
Microsoft Edge. Når man laster 
ned en rapport eller kjører 
kontroll av vitnemål fra Edge, så 
vil filen få et nytt navn, og ikke 
kunne åpnes uten at man navner 
den om til hhv xls, pdf eller html.  
Eksempelvis kan en pdf fil få 
navnet _UTF-8_Q_elev=2Epdf_. 
Vi har rapportert dette problemet 
videre til Oracle og avventer svar 
derfra. 

Lagring av data 

Vistnok skal så mye som 40% av 
alt som lagres elektronisk være 
såkalte ROT-data (redundant, 
obsolete and trivial) som man 
gjerne sparer på for sikkerhets 
skyld. (Kilde Computer World, nr 
8, uke 10, 2016). 

God påske! 

Vi ønsker dere alle en riktig god 
påske! 
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