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 Hellebæk den 35 september 2015 

BOSS 6.0 er nu lagt på www.bossinfo.dk 
 

BOSS 6.0 blev præsenteret på brugermøderne i april måned, og vi vil gerne benytte lejligheden 

til at sige tak til alle for nogle gode og konstruktive møder. Endnu engang kunne vi glæde os 

over at næsten 200 personer valgte at deltage i de 3 møder. 

Hvis man af en eller anden grund ikke deltog, så kan man se det powerpoint, som vi benyttede 

via link på forsiden af www.bossinfo.dk 

 

Som aftalt på brugermøderne ville vi ikke udsende BOSS 6.0 midt i den mest hektiske periode, 

men gøre det i september måned. Som man kan se på datoen af dette brev nåede vi det lige. 

I mellemtiden er en stor del af de ønsker, som fremkom på møderne også blevet implementeret. 

 

Den største nyhed i BOSS 6.0 
… er også den mest usynlige! Nemlig at BOSS er omskrevet i et nyt udviklingsværktøj.  

Det synlige resultat af dette er 

- Knapper, pile o.a. har lidt flere farver og effekter og følger moderne Windows-standarder 

- Flere nye kommunikationsstandarder og formater understøttes 

Men den vigtigste effekt turde vi på brugermøderne ikke løfte sløret for: 

- BOSS 6.0 kan nu køre frit under også de nyeste Windows-versioner uden at man skal 

afkoble Windows UAC. Det havde nemlig den effekt, at de mange indbyggede Apps i 

Windows så ikke fungerede.  BOSS 6.0 er altså fuldt Windows 10 kompatibel 

 

Alle ændringer er beskrevet under menupunktet Nyheder inde i BOSS, hvorfra man også kan 

dobbeltklikke og komme videre til de relevante steder i hjælpesystemet. Kommer hjælpen ikke 

frem, så er det fordi WinHlp32.exe ikke er installeret på din maskine. Få dine IT-folk til at 

hjælpe med det. 

Vi vil her kun omtale de vigtigste ting, hvor du også skal gøre/tage stilling til noget i forbindelse 

med installationen. 

 

Regningssystemet markant udvidet. 
- Alle regninger gemmes nu også som PDF i elevmapper 

- Regninger kan nu sendes som e-mail og (endnu vigtigere) til elevens e-boks. Alle elever 

har en e-boks, og især VUC og Erhvervsskoler har allerede aftaler om afsendelse til e-boks 

- Tidligere udskrevne regninger for eleven kan nu fremsøges meget hurtigt 

Hvad skal du gøre? 

- Den nye måde at genfinde regninger virker naturligvis automatisk fremadrettet, men det 

gode er, at det også kan virke for regninger som er udskrevet under version 5.0 og 5.1. 

Forudsætningen er, at man en gang for alle kører programmet SKIL_GAMLE.EXE som 

omformer de allerede udskrevne regninger til det nye format. Det er dog en tidskrævende 

proces, men det er meget dumt ikke at få den gennemført hurtigt – inden man starter med 

at udskrive for mange regninger 

Bagest i dette dokument er en vejledning til hvordan dette bedst håndteres 

- E-boks: Du bør snakke med din ledelse/IT-folk om I kan anvende e-boks og hvad der skal 

til. Frem for alt skal dine regningsdokumenter have tilføjet nogle XML-koder, som 

benyttes af e-boks. IT-afdelingen vil normalt kende til dem, men på www.bossinfo.dk 

ligger der også et eksempel. 

http://www.bossinfo.dk/
http://www.bossinfo.dk/
http://www.bossinfo.dk/
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Elektronisk underskrift v. enkelt-udlån 
Underskrifter på kvitteringslister ved holdudlån er god dokumentation. Derfor gemmer vi dem 

også. Men vi præsenterede også en løsning på, 

hvordan man nemt gemmer underskrifter i 

forbindelse med enkelt-udlån. Det sker ved at 

- Eleven underskriver på en elektronisk 

plade for modtagelsen 

o Minder om når man kvitterer for 

en pakke fra postbudet 

o Bare lidt mere stabilt 

o Og eleven kan se hvad han/hun 

skriver under på 

- Bon med underskrift gemmes i BOSS 

- Bon med underskrift udskrives til eleven 

- Bon med underskrift kan sidenhen findes 

direkte i BOSS 

Hvad skal du overveje? 

BOSS har fået lavet en forhandleraftale af 

underskriftpladerne, og til en rigtig god pris. 

- Normalprisen vil være 1.495,- excl. moms 

- Da mange viste interesse kan vi ved stor-indkøb her i starten få en mængderabat, så prisen 

frem til og med efterårsferien vil være 1.445,- 

- Bare send en mail til bossinfo@it.dk med skolenavn og antal. 

 

 

Opdatering fra UMS (Lectio, Ludus og EASY) og fra Ludus 
Rigtig mange BOSS-skoler er også kunder hos UMS fra Inlogic, som synkroniserer 

elevoplysninger på tværs af systemer. UMS understøtter nu også BOSS og for et engangsbeløb 

på 7.500,- kan du blive koblet på. Der er ingen årlig afgift 

UMS-elevopdatering kræver ikke eksport fra adm-system, men sker direkte op mod UMS. I 

praksis betyder det, at man kan fuldautomatisere opdateringen, så den f.eks. sker om natten.  

På http://inlogic.dk/da/referencer/ kan du se, om din skole er kunde. 

 

En tilsvarende løsning laves for alle LUDUS-brugere direkte op mod Ludus-basen. Løsningen 

erstatter på sigt den gamle udtræks-løsning, men er desværre ikke helt færdig. Der ligger hos alle 

allerede nu en webservice, men det er andet trin i udviklingsprojektet mellem BOSS og CSC. Vi 

forventer færdigt release i 2015 

 

Ny udgave af WebBOSS – udsendes inden for de næste 2 uger 
 

På de følgende sider er der  

- Opdateringsvejledning til BOSS 6.0 

- Vejledning til konvertering af regninger med Skil_Gamle.exe 

Husk at læse om alle de øvrige Nyheder inde i BOSS. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mogens Guildal 

BOSS Informatik 

mailto:bossinfo@it.dk
http://inlogic.dk/da/referencer/
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Opdateringsvejledning til BOSS 6.0 
 

Vejledningen forudsætter at BOSS 5.1 eller 5.0 er installeret på maskinen. 

- Start med sikkerhedstingene 

o Luk alle BOSS ned 

o Tag Backup af både BOSS-data, Logfil og evt. Billeder 

o Check med programmet  

C:\Programmer (x86)\Boss Informatik\Boss\ALIAS.EXE 

placeringen af database-alias ”rene” 

- På den første maskine gør du nu følgende 

o Hent installationsjobbet på www.bossinfo.dk/setup_BOSS_60.exe  

o Kør installationsjobbet og svar bare bekræftende på alle forslag 

o  Hvis database-alias ”rene” pegede på en mappe på et netværksdrev, så skal du  

 Kopiere alle filer fra mappen C:\winboss\rene til denne mappe 

o  Kør nu (uanset om du skulle kopiere eller ej) programmet Totalrens. Du kan 

finde det via Windows-startknappen og Alle Programmer og BOSS-mappen 

 Læs vejledningen, start programmet og sig OK til alle forslag 

 Basen restruktureres nu automatisk 

 Undervejs skal man bemærke to ting 

 Konverteringen af Logfil kan tage meget lang tid. Det er kun 

denne ene gang det går så langsomt 

 Der vil komme 4 meddelelser (hvis fra BOSS 5.0 lidt flere) om 

tabeller, der ikke kunne overføres. Det er helt normalt, da det er 

tabeller der tilføjes databasen nu.  

Det vil være ’Underskrift’, ’Egnetekster’, ’UMS’, ’UMS_koder’ 

o På denne maskine kan BOSS nu startes 

- På de øvrige maskiner skal du kun gøre følgende: 

o Hent installationsjobbet på www.bossinfo.dk/setup_BOSS_60.exe  

o Kør installationsjobbet og svar bare bekræftende på alle forslag 

 

Såfremt man anvender Studiekort-printer til BOSS, så skal prinetrnavnet på den pågældende 

printerdriver nu indskrives i BOSS. Det sker under Parametre på fanebladet Udskrivning. Her 

angives også om man benytter tosidet print. 

Desuden skal man under Lister/Studiekort/Rediger Studiekort angive om man benytter code128 

til sine stregkoder på kortene. 

http://www.bossinfo.dk/setup_BOSS_60.exe
http://www.bossinfo.dk/setup_BOSS_60.exe
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Konvertering af gamle regninger – vigtig! 
 

Konverteringen gennemlæser ens allerede udskrevne regninger, skiller dem ad og lægger den 

enkelte elevs regninger i en mappe navngivet ved elevens nummer under en mappe kaldet 

”elevnumre”. 

Da der skal åbnes, udskilles og dannes en masse nye Word-dokumenter, så er det en operation, 

der tager endog meget lang tid. Vi snakker som minimum timer. 

 

Det er derfor vigtigt især ved store regningsmængder at planlægge det ordentligt 

 

1) På den maskine, hvor du skal køre konverteringen, skal du starte med at kontrollere, at 

”Vis skjulte tekster” er slået til. Det kan være lidt forskelligt afhængigt af Word-udgave, 

men typisk : 

a. Klik på Filer (eller Office-knappen) og vælg Indstillinger 

b. Vælg punktet ”Vis” 

c. I højre side kan du så sikre, at der er markeret ud for ”Skjult tekst” (men ikke 

Udskriv skjult tekst) 

2) Start med at undersøge din regningsmappe. Du kan finde den i BOSS under 

Regninger/Rediger regningstekster. 

a. Hvis basismappen er din Winboss-mappe, så bør du først lave en undermappe 

kaldet ”Regninger” og flytte alle datomapperne derind 

b. Rediger i så fald stien til basismappen i BOSS 

c. Hvis datomapperne går længere tilbage end 2012 bør du overveje at flytte dem 

der er ældre, til en anden placering 

i. Dels er de uinteressante, grundet forældelsesfristen på 3 år 

ii. Der er antagelig ikke BOSS-koder i, da dette først kom i 2012 

(Bemærk, at Skil-gamle først kan hente fra og med det tidspunkt, hvor 

man indsatte BOSS-koder i dokumenterne. I BOSS 5.0 skete det semi-

mauelt, i BOSS 5.1 (april 2013) automatisk) 

d. Undersøg hvor mange data, der alt i alt ligger i disse mapper 

3) Hvis det antal Mb data du fandt under punkt 1c er under ca 35Mb, så kan du køre 

Skil_gamle-programmet med den givne opsætning. Se dog under punkt 4 hvordan. 

4) Hvis dit antal er større eller du ved, at din netværksforbindelse/BOSS er langsom, så bør 

du overveje at kopiere hele ”Regninger-mappen” med undermappe ned til din lokale C:-

disk, og så benytte Skil-gamle-programmet på denne mappe. 

a. Har man meget store datamængder (især de store VUC), så kan man vælge at 

dele mapperne ud på flere maskiner, og køre f.eks. en årgang ad gangen 

5) Uanset hvad, så er det vigtigt at programmet køres på en maskine/et tidspunkt hvor 

maskinen ikke behøver blive brugt til andet i lang tid. Når man starter Skil_gamle-

programmet kan man vælge den relevante mappe (hvis ikke den er valgt) og BOSS kan 

give et forsigtigt bud på hvor lang tid det tager. 

Ofte vil man vælge at lade maskinen stå og køre natten over. Men vær opmærksom på, 

om maskinen eller netværket automatisk lukkes om natten.  

6) Hvis du er usikker er du altid velkommen til at kontakte BOSS. 

Går noget galt undervejs bør du under alle omstændigheder kontakte BOSS  

 

Hvordan gør man så i praksis: 

- Start stifinder og start programmet  

C:\Programmer (x86)\Boss Informatik\BOSS\Skil_Gamle.Exe 
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- Programmet vil starte i standardmappen, men har du kopieret filerne til lokal mappe, så 

klik på ”Vælg anden mappe” og udvælg denne basismappe 

- Klik evt. på knappen ”Lav tids-estimat” for et bud på hvor lang tid det tager 

- Hvis du er klar, så klikker du på ”Start konvertering”, accepterer advarslen og venter, Og 

venter… eller går hjem 

- Når programmet er færdigt er der to muligheder 

o Hvis du ikke havde kopieret dataene til en lokal maskine, skal du ikke gøre mere 

o Hvis du havde kopieret dem, så skal du nu i din lokale basismappe regninger se, 

at der er dannet en mappe kaldet ”elevnumre”. Den indeholder en stor mængde 

mapper alle bare kaldet et nummer 

Denne mappe ”Elevnumre” skal du nu kopiere tilbage til din basismappe på 

netværksdrevet 

 

 


