Portal
Portal er en mere intuitiv tilgang til programmet, primært tænkt til brugere med begrænset adgang.
Fordelen ved brug af portal er en mere direkte adgang til de ønskede sider, samt muligheden for, som Superbruger,
at kunne styre hvad der vises for de øvrige brugere.

Via portal kan der skræddersys den helt enkle og relevante visning for alle brugere, og navigation i programmet
bliver væsentlig enklere.
Der er desuden mulighed for at kunne vises specifikke lister, Nyheder, opfølgning mm. Via portalen.
Portalen oprettes på følgende vis:
1. Stamdata – Portal

Navngiv og vælg ”grundlayout”.
2. Klik Design for at redigere hvilke data der skal vises via portalen. De ønskede ”kasser” trækkes med musen
(hold venstre musetast nede) over på den ønskede placering. Afslut med at gemme.
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3. Vælg Stamdata – Menu og klik rediger i den Menu hvor der ønskes at anvende Portal. Her vælges del hvilken
Portal der ønskes anvendt, samt om Potalen skal være startsiden hos de brugere der har den valgte menu.

1. I Portalfunktionen Nyheder kan der indtastes ”Nyheder” der bliver vist hos alle de brugere der har
Portal”kassen” Nyheder.
2. Portal”kassen” Opfølgning bruges til at vises hvilke opfølgninger der er markeret i programmet. Markeret
med en *.

Klikkes der på *, kan der angives en dato for opfølgning, og opfølgningen skal vises globalt, og endelig kan
der tilknyttes en tekst. Opfølgning er tænkt til eks. At markere elever der har ønsket at stoppe senere i
sæsonen, hvor man gerne vil følge op på sagen senere.
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3. Ved oprettelse af lister kan der på listerne angives hvilke Portaler listerne skal kunne vises på. Denne
mulighed sikrer at eks. Lærere kun har adgang til de Lister der er angivet i Portalen. Menupunktet Lister skal
dog fjernes fra deres Menu.

Man vælger Portal under fanebladet Portal ved redigering/oprettelse af Lister.
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