Nyhedsbrev 25. februar 2019.
Ændringer
Denne version indeholder store ændringer. Databasen skal opgraderes (opgradering af stamdata)
for at kunne udnytte funktionaliteten.

Synkronisering
Synkroniseringen er ændret radikalt og forbedret på mange måder. Den tidligere version af
medarbejdersynkronisering er udgået. Tilføjelsesprogrammer til Outlook er udgået, men kan
etableres som kundespecifik løsning, hvis der er behov. Synkroniseringen sker i to trin:
Administrator starter funktionen ”Dan Outlook Synk. Liste”. Hermed dannes en liste med alle de
kalenderposter, som skal synkroniseres. Funktionen har til formål at sikre, at administrator kan
kontrollere, hvornår en vagtplan er klar til kalender synkronisering. Billedet kan startes fra
funktionsmenuen på Aplanner for Windows eller fra ”højre museknap” menuen. Dannelse af listen
tager som regel ganske kort tid.
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Listen med kalenderposter, der skal synkroniseres benyttes til oprettelse af kalenderposter ved
anvendelse af Outlook. Administrator kan udføre dette trin for alle involverede medarbejdere, et
batchprogram kan udføre tilsvarende, f.eks. ved en natlig kørsel af batchprogrammet. Endelig kan
dette trin delegeres til de enkelte medarbejdere. Billedet startes ved tryk på konvolut-ikonet på
Aplanner for Windows. Synkroniseringen tager ca. et sekund pr kalenderpost. Derfor muligheden
for at lade et batchprogram varetage synkroniseringen, f.eks. i en nat-kørsel

Aplanner billederne
Mulighederne for at kopiere og fortryder er forbedret, f.eks. kan man nu kopiere inklusive
kommentarfelter. Kommentarfelter medtages nu automatisk ved flytning og vagtbytte.

Flekstidsafregning
Der er oprettet et nyt katalog til normtider (ugenorm og periodenorm). Hermed er det muligt at
periodisere normtider. Det betyder, at der kan laves flekstidsberegninger, der tager hensyn til
løbende skift i normtidsaftaler med medarbejderne.

Sikkerhed
Der er indført en række sikkerhedsændringer til Aplanner for Windows og Aplanner for Web.
Mekanismen for Login er ændret. Det anbefales at opgradere til nyeste Aplanner for Windows for
at drage nytte af de gennemførte sikkerhedsændringer.

PlanAHead A/S
Gadevangen 24
DK-2800 Lyngby
CVR no: 25114302

Side 2

https://www.planahead.dk
info@planahead.dk

