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Hvorfor ikke BOSS 5.2 

• Største ændring er usynlig 

• Skiftet til nyt udviklingsværktøj 

– Giver mulighed for bedre understøttelse af 
”moderne” standarder 

– Ændret grafisk udseende 

• Skal hovedbilledet ændres? 

• Giver bedre afsæt for skift af database 



Elevopdatering - Ludus 

• Udviklingsarbejde er i gang 
• Nu: Udtræk af tekstfiler i Ludus 
• Fremover: Webservice 
• Konsekvens: Direkte kommunikation mellem Ludus og BOSS 
• Forbedringer 

– Selvstuderende 
– 2-årige hold 
– Afdelinger 
– Unilogin (hvis det er der) 
– Billeder? 

• Tidshorisont: Efterår 2015 
• Pris: Uændret i forhold til nu 

 

 



Elevopdatering – Ludus  - Fuldautomatisk! 

• Opdatering ikke nødvendigvis fra BOSS-
maskine 

– Server? 

– Om natten? 

• Ved BOSS-start efter opdatering 

– Advarsel om, at der er sket ændringer 

– Som nu: Sletter og hjemkalder selv fra udgåede 

– Oversigt over nyoprettede  



Elevopdatering – ALLE (som ikke kan vente) 

• Inlogic UMS= User Management System 

• Nu færdigt og fungerende interface til BOSS 

• Netop implementeret på  
– En Lectio-skole (STX) 

– En handelsskole, som anvender 
• EASY 

• Lectio 

• og Ludus 

• Udkom 1.februar 2015 



UMS opdatering 

• Kan implementeres og automatiseres allerede 
i dag og med BOSS 5.1 

• Vi kan vise det 

• Intet system bedre end grunddata i de 
administrative systemer man benytter 
– Kan kræve tilretning (BOSS hjælper) 

– 30 dages gratis prøveperiode fra Inlogic 

• Kræver at man er Inlogic-kunde 

• Pris (engangsbeløb!) : 7.500,- 



Automatisk opdatering 

• Ingen tekst-filer ligger og ”flyder” på en 
computer 

– Indeholder CPR 

• Større forsigtighed med CPR 

– Ved ud/aflevering m. sundhedskort 

• CPR fjernes efter søg 

– I Tabeller 

• Man skal bede om at se Adm.løbenr≈CPR 



Vidste du det? 

• Kopiering til Clipboard 
• … og videre til f.eks. Excel 

– Tabeller 

– Statistik-modul 

– Søgning i Logfil 

 

• c/o-adresser med fra Ludus og nu også  Lectio 
– Er der allerede nu! 

• Billeder kan både importeres og eksporteres 



Oprettelse af serier – gammel nyhed 

• Typisk computere, tablets o.lign. 

• Kom med i version 5.1 

• BOSS-afdelinger der kun arbejder med den 
slags udstyr 

• Enkelt-eksemplarer, svært at få overblik over 
udlån 

 



Oversigt over  ”serier” 

• Ny søgemulighed i overbliksbillede 

• ”Undergruppe” med del af titel (?) 

• Principielt for alle titler 

• Mest velegnet til serier 

– Liste over hvem har hvilken 

– Liste over ”frie” 



Studiekort – separat program 

• En del skoler har BOSS-maskiner kun for at 
kunne skrive studiekort ud 

• Laver stort – og unødvendigt – ”aftryk” på 
netværket 

• NYT: Separat Studiekorts-program 

– Kun kontakt til BOSS-basen ved udskrift 

– I venteposition: Ingen belastning 



Studiekort – specielt holdudskrivning 

• Studiekort-print er ikke gratis 

• Ærgerligt at udskrive et kort på en elev, hvor 
man mangler billede 

• Nu: Oversigt over hvilke elever, der har billede 

– Disse er forvalgt 

– Flere/Færre kan vælges 

• Både i BOSS og i Studiekort_print 



Studiekort 

• Code128 understøttes udover code39  

– ? 

– Velegnet til CPR (benyttes på sundhedskort) 

– Fylder mindre 

– Understøttes allerede i BOSS 5.1 

• I BOSS 5.1 : Hjælp fra BOSS Informatik 

• I version 6.0  

– Integreret 

 

 

 



e- og i-bøger  - hvordan endte det 

• Skelner mellem 

– Gymportalen 

– Systime & Gyldendal 

– Andre 

• Alle kan registreres 

• Mere eller mindre automatisk 

 



e- og i-bøger  - Gymportalen 

• Direkte samarbejde via Webservice 

• Indkøbte titler ligger ”klar til oprettelse 
– Automatisk: Påfør kun bog-fag 

• Når bogen er registreret 
– Elevlån dukker helt automatisk op i BOSS 

– Fremstår blå 

• Forberedelse 
– Unilogin skal importeres 

• Husk : Vigtigt at købe via Gymportalen 



e- og i-bøger  - Systime & Gyldendal 

• Bogen/Nøglerne oprettes semi-manuelt i 
BOSS 

– Enkelt interface, hvor man kopierer fra mail fra 
forlag 

– Husk pris, og hvis ny titel også bog-fag 

• Derefter kan bogen holdudleveres på samme 
måde som andre bøger 

– BOSS kan udsende registreringsmail 



e- og i-bøger  - hvorfor gør man det 

• 1) Ny elev starter 

– Vi skal kunne se alt hvad eleven skal have – både 
p-bøger og e-bøger 

• 2) Elev går ud (i utide) 

– Elevens licensnøgle kan frigives og genbruges 

– Men vi skal opdage det 

– BOSS giver samlet oversigt over ”frigiv-bare” 

• Frigives på forlags værktøj 

• … også Gymportalen! 



Forårskurser 

• Kun på Hornstrupcentret i Vejle 

• Begynderkursus 

– Mandag d. 1.juni 2015 kl 9-16 

 

• Fortsætterkursus 

– Tirsdag d. 2.juni 2015 kl 9-16 

• Vil indeholde elementer fra BOSS 6.0 



              

            

        KOMMUNIKATION 
M. LÆRERE, ELEVER OG KURSISTER
  



Kan - og vil - vi se dem i øjnene? 



Kan - og vil - vi se dem i øjnene? 

• KAN ? 

– Hvis vi selv føler vi har styr på det 

– Hvis vi har vores dokumentation i orden 

– Hvis vi har vores ledelse bag os 

• VIL ? 

– ”Face to face” kan være en fordel 

• Kræver tid 

– Automatisering enklere, men upersonlig 



Kan - og vil - vi se dem i øjnene? 

• Her fokuserer vi på ”VIL” 

• Face-to-face meget bundet op på en person 

– Effektivt, men sårbart 

– Giver nemt et lidt ”gammeldags, lukket 
kældermiljø” 

• Unge i dag har en forventning om en digital 
tilgængelighed 

• Lærere er blevet yngre : Samme forventning 



Kommunikation ”Face to face”  

• Identificer eleven 

• Den dårlige 
– Spørg om CPR-nummer 

• Uetisk, grænsende til ulovlig 

• De gode 
– Scan studiekort eller sygesikringskort 

– Løst tastatur – tast kursistnummer eller CPR 
• Ny funktion m. kursistnummer – også i 5.1 

– Under ”Skole” i Parametre 



Kommunikation ”Face to face”  

• De mellemgode 

– Spørg om fødselsdato 

• Tast f.eks. 171196- 

– Tast noget af navn 

• Udnyt BOSS’ søgemuligheder 

 

• Kontrol 

– Stor fordel at have billeder på 



Kommunikation m. BOSS - advarsler 

• Forskellige advarsels-signaler 

– Kommer hvis der kommer advarsler, der ”stopper” 
skærmen 

– Vigtigt at kunne høre dem 

• Højtaler til computeren 

– Man kan se på skærmen, hvor langt man er nået 

• ”Bon” vises v. ud- og aflevering 



Kommunikation ved udlån 

• Ved udlån: 

– Skal vi have elevens underskrift? 

– F.eks. For at kunne sende til SKAT/EFI? 

• Nej! 

– Rart trods alt 

• Tager første trin af ”brokket” 

– Kvitteringslister og ”Ny elev” forberedt 

– Men hvad med enkelt-udlån? 



Elektronisk underskrift  

• Som at modtage en 
pakke med posten 

• Underskrift på bon 

– Gives til elev 

– Sendes som mail? 

• Gemmes i BOSS 

• Kan fremsøges  



Kommunikation ved aflevering 

• Kvittering/bon til elev 

– Vigtig at gemme – mørkt! 

– Elevens dokumentation 

– Kan sendes på mail 

• Sikkerheds-stregkode, så man ikke kan snyde! 

– Logfilsøgning 

• Virker meget overbevisende! 



Afleveringskvittering – TSP100 

• Profilering i en 
konkurrencetid 

• Fast billede både 
foroven og forneden 

• Mulighed for 
”roterende billeder” 

• Kræver ikke noget 
– I kan selv gøre det  

 

 



Afleveringskvittering – TSP100 

• I bør kunne finde det viste 
program 

• Demo 

– Vælg Star-mode (standard) 

– Vælg Billedliste 

• ”Tilføj nyt” og find de ønskede 
billeder (ikke for store) 

– Vælg ”Logoer og beskæring” 

• Vælg tilføj og udvælg fra din 
Billedliste 

 



Kvittering i afleveringsautomat 

• Opbygges på samme måde som i BOSS 

• Sikkerhedsstregkode 

– Dato, tid, elevnr og antal 

• Kan afsendes som mail (og/eller) 



Mjølner - afleveringsautomat 

• Nu solgt mere end 25 stk 

• BOSS arbejder tæt sammen med Tagvision 

– Mjølner, RFID og QR-koder 

• Hardware forbedret – bl.a. til meget tynde 
materialer 

• Software forbedres løbende i samarbejde 

• Se film? 

d:/til show/mjolner2.wmv


Eksemplar contra titel   Chip contra stregkoder  

• Eksemplar contra titel 
– Grundigt omtalt på sidste møde 

• Nu 4 muligheder 
– Titel-baseret m. stregkoder 

– ”BOSS Classic” 

– Titel-baseret m. chip 
– Enkel overgang, hurtig aflevering 

– Eksemplar-baseret m. chip 
– Eksemplaret knyttet til den enkelte elev (på godt og ondt) 

– NY: Eksemplar-baseret m. stregkode 



Eksemplar-baseret m. stregkode 

• Hvorfor? 

– Fordi BOSS gerne vil kunne alt ;-) 

• Hvem er det relevant for 

– Skoler som har benyttet andet system, og hvor 
bøger allerede er individuelt mærket 

• Alternativ til chip ved eksemplarbaseret? 

– Det ville i 2015 være meget dumt, at mærke med 
individuelle stregkoder, i stedet for Chip 



Kommunikation med lærere 

 

 

WebBOSS 



Kommunikation m. lærere 

• Hvem har..? Hvor er..? Kan jeg..? Har de..? 

• Bestil bog 

• Hjemkald bog 

• … og faktisk Udlever bog 

• Normalt via Lectio/Ludus uden Password 

– … link via andre systemer 



Kommunikation m. elever 

• Information 
– Hvad skal/mangler jeg at aflevere? 

• Se selv på WebBOSS (via Adm-system) 

• Afleveringslister på papir er stadig godt? Eller outdatet? 

• Afleveringslister på mail er (måske) ok 

– Der ligger en bog og venter 
• Besked, mail eller SMS 

– I skal aflevere en bog nu (unormalt tidspunkt) 
• SMS 

• LudusWeb  

 



SMS – hvad kræver det? 

• Aftale med SMS-leverandør  

– DDK/MiniSoft 

– CSC 

• Kan benyttes af alle uanset Adm.System 

• Pris ca 30 øre pr sms 

– … også andre mulige 

• SMS – bruges til meget andet end BOSS 

– Næsten alle VUC og de fleste Ludus-kunder har aftale 

– BOSS kan kobles på uden yderligere omkostninger 



SMS - Nyhed 

• Egen SMS-løsning 

– Via Inlogic/UMS 

– Fast pris – engangsbeløb 15.000 

• Inkluderer hardware 

• Skal være Inlogic-kunde 

– BOSS understøtter 

• Kræver ikke ekstra-modul hos Inlogic 

• Har man SMS-modul i forvejen, kan BOSS bare kobles 
på 

 

 



SMS – hvor sender vi 

• Nu 

– Fritekst fra hovedbilledet (elev/gruppe)  

– Når bøger hjemkaldes 

– Blacklistede elever 

– Via Tabeller 

• Nyheder 

– I Årsslut : Send link til hver elev, så de på 
WebBOSS kan se hjemkaldte 

 



E-mail – forbedrede muligheder 

• Teknisk 

– BOSS 5.1 understøtter kun SMTP via port 25  

• Tidligere standard 

– Nu alle standarder 

 



E-mail – forbedrede muligheder 

• Hvad betyder alt dette tekniske sludder for 
mig? 

– Hvis dine IT-folk tidligere har sagt, at de ikke kan få 
BOSS på, så kan de nu fra BOSS 6.0 

 

• E-mail især god til kommunikation m. lærere 

– Til elever/kursister kan der i dag være andre og 
bedre muligheder  



Tilretning af tekster 

• Meddelelser som sendes til elever/lærere 

• Ikke altid, at BOSS’ formulering ”rammer” 

• Fremover mulighed for selv at rette 

– Men kun på de valgte steder 

– Jeg har valgt nogle – og finder sikkert flere 

– Brug for input fra jer med ønsker!!!! 

• bossinfo@it.dk 

• System med variable 

mailto:bossinfo@it.dk


Kommunikation m. elever 

• ”De sure”  

– Hvorfor kan de ikke bare aflevere det de skal? 

• Hvad kan man gøre? 

• Hvordan kan BOSS hjælpe? 

• Hvilken politik har skolen? 

– Hvor langt vil man gå? 

 



Hvordan presser man skyldnere? 



Gode ideer 

• De automatiske 
– Få det vist hver gang du går på LudusWeb 

• Ikke effektiv for udgåede 

• De opsøgende 
– Ring til dem eller mød op 

• Ressourcekrævende, men effektiv 

– Send jævnlige (= mange) SMS 

• De ”ulovlige” (men det kan kringles) 

– Tilbagehold eksamensbevis 

– Blacklist, så de ikke får bøger 



Ideer jeg er stødt på – flere søges 

• De begrænsende 

– Ingen adgang til fester 

– Ingen forældre-billetter til translokation 

– Gebyr på 50kr pr. bog 

 

• De konkurrerende 

– Bogaflevering som disciplin på idrætsdagen 

– Lagkagekonkurrence – bedste hold 



Hvad kan BOSS 

• Vi kan Blackliste 

– Spamme med SMS 

– Ikke godt til udgåede 

• Vi kan skabe overblik 

– Statistik 

– Logfil-søgning 

 

• Men frem for alt har vi … 

 



Regningssystemet - 
arbejder vi efter loven? 



Regninger - hvordan 

• Svært at forstå principper i regningssystem 

• Vi følger ikke altid loven ! 

– Og det er måske ikke så galt 

• Pragmatisk afvejning af hvad der er praktisk, 
og hvad der er juridisk korrekt 

• BOSS kan indstilles til alle grader 



Regninger – hvordan? 

• Hjemkaldelser, Rykker, Regninger og trusler. 

– Det er jeres ord, der står der 

• For BOSS er det blot ”Skrivelse 1-4” 

• I det følgende vil vi kalde det hele for regninger 

 



Regninger – hvad siger loven? 

• I det øjeblik man har udskrevet en regning, 
hvor man giver eleven mulighed for at betale, 
så skal der oprettes en sag i Navision 

• Hvis eleven i stedet afleverer bøgerne, skal 
eleven sidenhen krediteres i Navision 

• Hvis de betaler for bøgerne, skal der gives 
besked til bogdepot 

 



Regninger – i praksis? 

• De fleste 1. og 2. regninger der udskrives ender 
heldigvis med, at eleverne kommer og afleverer 
bøgerne 
– Så er det tungt at have debiteret det hele 

– For derefter at skulle kreditere 

– Det hele til ingen nytte!!! 

• Mange venter til 3. eller 4. regning før man 
registrerer 
– Eller til der kommer penge ind! 

– Eller sagen går til EFI 



Regninger – er det et problem? 

• Hvis regningssag ikke er ”låst” 

– Nye hjemkaldte bøger påføres regningssagen, som 
om de altid har været der 

• Dvs at regning 2 kan indeholde flere bøger en regning 1 

– Sendes sagen til SKAT/EFI, så kan der være titler, 
der ikke er blevet rykket for 3 gange 

– Er det grelt – så kan EFI afvise sagen 



Regninger – hvad så? 

• BOSS kan håndtere ”den lovlige”  

• BOSS kan håndtere ”den mindst lovlige, men 
letteste” 

• … og så trinene ind imellem  

• Alt sammen via parameteren  
”Skift fra rykker til regning”  



Regninger – ”Skift fra rykker til regning” 

 

• ”Den superlovlige” : (1) 

• ”Den mindst lovlige, men letteste” : (5) 

• Trinene ind imellem : (2-4) 

 

• Demo af ”Den superlovlige” 

– Ulempe: Mange flere regninger 

 



Regninger – hvad er anbefalingen 

• Ikke på skrift 

• Vigtigt at man selv overvejer det praktiske 
kontra det formelle 

• HUSK: Ved indberetning til EFI, skal man ikke 
medsende dokumentation 
– Først hvis eleven/kursisten klager 

• HUSK: Diskussion med EFI handler ikke om 
hvorvidt eleven skylder 
– Man kan altid sende en ekstra regning 



Regninger – hvordan modgår vi problemer 

• Jo kortere tid mellem regningsudskrivning, jo 
mindre risiko for forskelle 

• Anbefaling 

– Regningsudskrivning konsekvent hver 14 dag 

– Derefter til EFI 

• Indberetning via Web-Interface 

• Billigt! 

• Effektivt – der er en konsekvens ! 

• Desværre nu kun 3 år 

 



Regninger - kommunikationsformer 

• BOSS 5.1 

– Regninger sendes som brev 

– Regninger gemmes som .DOCX (Word) 

– Automatisk genfinding af sagens regninger 

• BOSS 6.0 

– Håndtering af de færdige regninger lavet helt om 

– Gemmes og genfindes på en ny måde 

– Bagud kompatibel 



Regninger i BOSS 5.1 

• Gemmes i forhold til basismappe i en mappe 
navngivet som datoen for udskrivning 

• Alle regninger fra denne dato gemmes i denne 
mappe 

• Samlede udskrivninger gemmes i filer med op 
til 100 breve i hver 

– Evt efterfølgende påføring af brevhoved o.lign.  



Regninger i BOSS 6.0 

• Alt fra BOSS 5.1 er der stadig + 

• Der dannes en mappe ”Elevnumre” og 
derunder en mappe med den enkelte 
elev/kursists egne regninger 

• Giver ekstremt mange mapper! 

• Ikke velegnet til at søge i?... 

• … medmindre man er en computer! 



Regninger i BOSS 6.0 

• Alle regninger gemmes som enkelt-dokumenter, 
navngivet efter regningstype og dato 

• Fordel: Meget hurtigere at genfinde 

• Gemmes som Word-Doc og/eller PDF 

• PDF velegnet til elektronisk udsendelse 
– Word-Doc er ikke 

• Også mulighed for at dagens nye regninger 
gemmes i yderligere en mappe 
– Hvorfor??? 



Regninger i BOSS 6.0 

• Bagudkompatibel! 

• Skil_gamle.exe medfølger 
– Benyttes kun én gang 

– ”Tygger” alle gamle regninger igennem, og danner nye 
dokumenter efter standarden i BOSS 6.0 

– Derefter kan de fremfindes i BOSS 6.0 

– Indhold uforandret 

– PDF eller DOC 

– Tidskrævende: 
• Store institutioner bør kontakte BOSS for tids-overslag 



Regninger i BOSS 6.0 

• BONUS 
– Irriterende meddelelse om fejl i Word-regninger forsvinder 

– Skjulte koder benyttes ikke længere 

• Desuden 
– ”Handlingen er gennemført” oversættes til 

”Word ikke installeret eller aktiveret” 

• Regninger kan automatisk sendes som e-mail 

– Valg i regningsopsætning 

• Eller endnu bedre…. 



                   Digital postkasse 



Digital postkasse 

• Pr 1. november 2014 skal alle, der er fyldt 15 
have en digital postkasse 

• Dette omfatter (næsten) alle elever og 
kursister i BOSS 

• Post sendes på baggrund af CPR : 
vedligeholdelse af mail-adresser unødvendig 

– Typisk PDF 



Digital post 

• Via Kommunedatas Doc2Mail 

– Kræver abonnement 

• Dyrt ved eget abonnement  

– Portobesparelse 

• Billigere end brev 

• Dyrere end mail 

– Vi er alle en del af ”Det offentlige” 

 



Digital postkasse – hvordan? 

• Ludus 
– Indbygget  

– ”Printer” man skriver til 

– Påførsel af XML-koder 
• Forslag kan hentes fra www.bossinfo.dk 

• Indlægges bagerst i regningsdokumenter 

– Besked retur hvis ingen modtager 

– Altid ét dokument pr. elev/kursist 

  

http://www.bossinfo.dk/


Digital postkasse – Andre kendte løsninger 

• Private firmaløsninger 

• PDF-Dokumenter placeres i en mappe 

– CPR-nummer på ”aftalt” sted 

– Derfor løsningen med udskrivning til ekstra mappe 

 

 



Diverse: 

• I parametre er en række felter udvidet 

• Blacklistning af elever: 

– Mulighed for at blackliste ”skat-sager” 

– Link til oversigt sendes med SMS 

• RFID registreres fremover i logfil 

– Giver bedre sikkerhed ved Konverter Logfil 

– Ikke mulighed for bagudkompatibel 



                   Har vi mere tid? 
Spørgsmål? 


