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Brian Overgaard Kjeldsen

Fra: mail@webcrm.email på vegne af Meebook <mail@meebook.com>
Sendt: 11. oktober 2019 07:57
Til: Brian Overgaard Kjeldsen
Emne: Nyt fra Meebook: Status på AULA og Meebook

 
 

Nyhedsbrev til forvaltninger 
Kære Brian,  
 
Hermed en sidste opdatering fra os i Meebook, inden AULA for alvor går i 
luften efter efterårsferien.  
 
En god nyhed er, at vores ugeplan efter weekenden vil kunne placeres 
under kalenderen, som det også er vist i eksemplerne på vores AULA-side. 
Netcompany har lovet at lægge en ændring på i weekenden, så I kan vælge 
placeringen under kalenderen derefter.  
 
Generelt er vores widgets godt gennemtestet det sidste halve år og kører 
godt og stabilt. Men når de skal tale sammen med en platform, der hele 
tiden ændrer sig, opstår der desværre små bugs indimellem. 
 
Der er p.t. en bug i Meebooks widgets i AULA's mobilapp, når man som 
bruger klikker på et link. Netcompany har lige ændret i koden, og vi arbejder 
på højtryk for at rette til i vores ende. Vores forventning er, at vi når det i 
efterårsferien. 
 
Vi har konstateret, at der er nogle ansatte, der ikke får alle notifikationer i 
"Nyt i elevplaner". Vi er i gang med at undersøge, hvad fejlen skyldes, så vi 
kan få det rettet. 
 



2

Ledere, der er tilknyttet flere institutioner, får en fejl, når de vil se data fra 
Meebook i AULA. Dette skyldes, at der er forskel på AULA's test- og 
livemiljø ift. kaldet til os. Vi er i kontakt med Netcompany omkring dette. Hvis 
lederen vælger den ene institution fra i AULA, kommer data korrekt op i 
vores widget.  
 
I kan altid se status på vores widgets og kendte fejl på vores AULA-side: 

Meebooks AULA-side 

Her sørger vi for løbende at opdatere.  
 
Kristian Hørlyck, som er superbruger i Jammerbugt Kommune, har lavet en 
kort video, der viser, hvordan han bruger ugeplanen i Meebook. Vi har fået 
lov til at dele linket med jer - måske den kan bruges i jeres kommune også: 

Lærer-til-lærer om ugeplaner fra Meebook i AULA 

 
Vores support holder lukket i uge 42. Vi er tilbage igen mandag 21. oktober. 
 
Sidst, men bestemt ikke mindst, vil vi ønske jer en rigtig god efterårsferie :-)  
 
Venlig hilsen 
Meebook 
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