
BOSS - Brugermøder 2017 

 

Mogens Guildal & Ole Hartelius 



EUGPDR – en ny tid og virkelighed 

• EU General Data Protection Regulation 

• På Dansk : PersonDataForordningen 

• Er principielt trådt i kraft 

– Men skal anvendes fra 25.maj 2018 

• Skærpede krav til behandling af data 

• Overtrædelse= Bøde op til 4% af omsætning 

– Den enkelte medarbejder skal leve op til den data-
ansvarliges krav 



Hvem er spillerne? 

Dataansvarlige 

(uddannelses-
institutioner) 

Databehandler 

(systemleverandører) 

Registrerede 

(elever, kursister, 
lærere 

Hvor ligger BOSS? 



PersonDataFordningen 

• Skærpede krav til samtykke  

• Krav om privacy by design og privacy by default  

• Pligt til at orientere Datatilsynet og i nogen 
tilfælde også de registrerede i tilfælde af 
datasikkerhedsbrister  

• Strengere krav til databehandlere 

• Styrkelse af de registreredes rettigheder  

• Udvidet mulighed for erstatning for overtrædelse 
af reglerne 



Hvordan skal data håndteres 

• behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til 
den registrerede (»lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed«)  

• indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke 
viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål 
(»formålsbegrænsning«)  

• være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er 
nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles 
(»dataminimering«)  

• være korrekte og om nødvendigt ajourførte (»rigtighed«)  
• opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de 

registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de 
formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles 
(»opbevaringsbegrænsning«)  

• behandles på en sikker måde (»integritet og fortrolighed«).  



11 punkter, der gør skolen klar 

 



11 punkter, der gør skolen klar 

 



11 punkter, der gør skolen klar 

 



• Skolen er data-ansvarlig 

• Skolen er omkring BOSS som udgangspunkt 
også databehandler 

– BOSS køres lokalt på skolen, men data kan 
opbevares hos anden Databehandler 

– WebBOSS kan ligge internt eller eksternt.  
Evt hos BOSS 



BOSS’ formelle rolle 

• BOSS er IKKE dataansvarlig 

• BOSS er overordnet IKKE databehandler 

– Da data behandles på skolen 

• MEN : 

– Når BOSS overtager data via fjernsupport, har BOSS et 
ansvar for sikkerhed omkring behandling af disse data 

– Har ingen forpligtelser i forhold til de registrerede, men 
udelukkende overfor dataansvarlig 

– Hvis BOSS hoster WebBOSS er BOSS databehandler 

 



• BOSS indeholder persondata: men ”ikke følsomme” 
– CPR, navn, adresse, telefon, Knr/Pnr og billede 

• BOSS indeholder administrative data 
– Udlånte bøger (ikke følsomme, da eleven ikke vælger) 
– Af samme grund er ”åben” WebBOSS lovlig/godkendt 

• Alle persondata i selve BOSS ligger lokalt  
– På en enkelt PC 
– På et netværksdrev lokalt 
– På et netværksdrev hos en samarbejdspartner 

• I alle tilfælde skal man tænke i beskyttelse mod 
uvedkommende adgang 



• Placering af Backup skal være beskyttet 
– Et USB-stik er alt for usikkert 
– Netværksplacering er at foretrække 

• WebBOSS 
– Data i WebBOSS er reduceret i forhold til BOSS 
– Fjernet er : Cpr, adresse 
– Frivilligt er : Tlf (nyt) og Billede 
– Udlånsdata er IKKE følsomme data 

• Vær sikker på, at serveren står i et EU-land 
• WebBOSS hostet hos BOSS 

– Server placeret i Skanderborg (ZitCom) 



 

• Enkle svar 

– Alle offentlige virksomheder skal have en DPO 

• Ikke nødvendigvis intern 

• Nyder ”beskyttelse” på linje med TillidsRepræsentant 

– De data fra andre administrative systemer, som 
BOSS anvender er omfattet af generelle 
samtykkeerklæringer – hvis nødvendige! 



 

• Mindre relevante oplysninger omkring BOSS 

• Portabilitet handler mere om f.eks. 
abonnementer hos optiker 

 



• Generelt nok et mindre problem 
– Men f.eks. alle under 16 har retten 

– Vanskeligt i de studieadministrative systemer 

• I BOSS 
– Når en elev ikke længere har udestående, forsvinder 

vedkommende automatisk fra BOSS 

– Men ikke umiddelbart fra Logfil 
• Nyhed her! 

– Forsvinder ikke fra Backup 
• Problem? 



• Flot ord! Betyder ”Konsekvensanalyse” 
– Baseret på Risikoanalyse 

• Citat:  Fastlæggelse af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger 
– Art. 32: Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, 

implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings 
karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende 
sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og 
frihedsrettigheder gennemfører den dataansvarlige og 
databehandleren passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse 
risici. 

– Ved vurderingen af, hvilket sikkerhedsniveau der er passende, tages 
der navnlig hensyn til de risici, som behandling udgør, navnlig ved 
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret 
videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er 
transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet. 



• Denne del er vigtig for jer som 
brugere/ansatte 

• DPO’s  ansvar 

– Uddannelse 

• Alle medarbejdere involveret 

• Anmeldelse senest 72 timer efter opdagelse 

• Det er her bøderne kommer – op til 4% af drift 

– Lovforslag 25.oktober: også for offentlige 

 

 



Hvor går det typisk galt? 

• Menneskelige fejl  
– F.eks. sender e-mails uden kryptering eller til forkert 

modtager, glemmer USB-sticks, lader papirer flyde i 
printerrummet  

• Organisatoriske fejl  
– Glemmer at fastsætte eller opdatere interne retningslinjer, 

manglende kontrol med databehandlere, manglende 
undervisning eller instruktion af medarbejdere 

• Systemmæssige fejl  
– Utilstrækkelig sikkerhed i IT-systemer, f.eks. ikke mulighed 

for at slette effektivt, manglende kryptering, utilstrækkelig 
adgangskontrol, for bred adgang til oplysninger etc. 



• Privacy by Default 
– Minimering af brug af data – kun til det nødvendige 

• BOSS 
– Indhenter kun relevante data 

– Sletter elever, når de ikke længere er aktive eller 
skylder bøger 

– Kan sikre ”Right to be forgotten” 

– Under alle omstændigheder ligger data ikke længere 
end nødvendigt (nyt krav) 



• Privacy by Design 

– Programmer skal tænke i beskyttelse 

• BOSS 

– Anvender CPR, men ”flasher” det aldrig 

• Har hørt mange af jer sige, at ”BOSS bruger jo ikke CPR” 

• Kan låse, så ikke autoriserede ikke kan se det 

– Adresseoplysninger kan lukkes for ikke autoriserede 

– Password-beskyttelse (forstærkes) 

– Automatisk låsning ved manglende brug 



• Det er egentlig en af grundene til alle disse 
ord 

• Jeres DPO har brug for oplysningerne 

• Jeres DPO skal kunne dokumentere, at tingene 
er i orden 



BOSS’ reelle ansvar 

• BOSS skal/vil stadig leve op til at levere 
software, som understøtter 

– Privacy by Default 

– Privacy by Design 

• Vi skal minimere brugernes  risiko, for at 
komme i en situation, hvor de uforvarende 
kompromitterer datasikkerhed 

 



Skærpede tiltag i BOSS 6.1 

• Password kan ikke længere være blankt 

• CPR kan skjules helt for ”sekundære 
password” 

• BOSS går i ”Lås-billede” efter xx minutter 

– Ny parameter 

– Som standard 10 min 

– Kan sættes til 1000min – men DPO-ansvar 



Skærpede tiltag i BOSS 6.1 

• Mulighed for oprydning efter elevopdatering 
– Ny parameter under Opdatering 

• Skal vi kunne udelade adresse fuldstændig ? 
– Hvis e-boks anvendelse 

• ”Right To Be Forgotten” 
– Mulighed for at anonymisere også i Logfil 

– Påvirker ikke statistik 

– Bør kun bruges nødtvungent 
• ”Historieforfalskning” 



Vær opmærksom på 

• BOSS overfører data (hvis man har sat det op) 
til 
– LudusWeb 

– UMS SharePoint 

• Via Webservice 

• Indeholder CPR 
– Men oplysninger som begge operatører har i 

forvejen. Typisk er det der BOSS får dem! 

• Eventuelt sikre sig godkendelse 



BOSS party 

• Måske ikke det mest brugte program. 

– Men faktisk effektivt 

– Adgangskontrol ved fester 

• Baseret på genkendelse via sundhedskort=CPR 

• Data ofte flyttet til sekundær maskine/festudvalg 

– Sårbar m. både billeder, navn og CPR 

• I BOSS 6.1 er CPR 3DES-Hashcodet 

– Ikke genkendelig CPR 



Databehandleraftale 

• BOSS er begyndt at modtage skolers standard 

– Skal kontrolleres/udfyldes/til advokat 

• BOSS kommer i løbet af vinteren med et 
forslag til standard, som kun dækker den 
supportmæssige aktivitet 

• Principielt kan den undværes, men så kan vi 
ikke lave helt så effektiv support 



Regninger – igen, igen                    
Men stadig centralt 



Regninger - centralt 

• Vi skal undgå at ”pille” i regninger 

• Principielt bør det altid være nok, at man 
vælger ”Udskriv for alle” under ”Skyldnere og 
Regninger 

• Men  

– Tidsintervaller passer ikke altid ved sommerferien 

– Hvad med dem, der skal til SKAT? 



Regninger - Forskydningsfelter 

• Antag at vi har et flettefelt på 14 dage 
– Passer fint hele året. Frem til næste regning 
– Men ved sommerferien er vi her måske kun 5 dage 

mere, så er datoen misvisende 

• I Forskydningsfelt ud for dd14 skriver vi så -9 
– Så bliver dd14 midlertidigt opfattet som dd5 
– Ved at dobbeltklikke kan vi overføre forskydning til 

alle dd14 felter 
– Vi kan samlet nulstille alle efter ferien (eller 

afsendelse) 

• NB: Vi er aldrig inde og redigere dokumentet! 



Regninger – SKAT (EFI) 

• Man kan stadig indberette elektronisk 

• Vilkår er de samme 

• Responstiden er forlænget 

– Men elever/kursister modtager stadig et brev med 
SKAT’s logo 

• Forældelsesfrist er forlænget 

– Normalt 3 år 

• Stadig klogt – synes jeg! 



Regninger til e-boks 

• Introduceret med BOSS 6.0 

– Men kun delvis færdig dengang 

• Udbygget i perioden med BOSS 6.0, og er nu 
et effektivt værktøj, som mange benytter 
allerede. 

• Ensartet indgang uanset udbyder 



Regninger - opsætning 

• Ændret i forår 2016 

• For hver enkelt regning kan man vælge 

– Gemmes som fil (sker altid) 

– Printes 

– Sendes som mail 

– Sendes til e-boks 

• … og det kan være mere end én mulighed 

– men tænk jer om 



Regninger : Papir og e-mail 

• Papir 
– Portopris et problem 

–  5-10 dage levering et problem 

• E-mail 
– Styr på elevernes mail-adresser 

– Skole-mail eller privat-mail 

– Forbedret sommer 2016 

 

Ingen af dem er optimale 

 



Regninger : E-boks / Digital post 

• Fordele 
– Billigt 

• Især i forhold til porto 

– Som at sende et rekommanderet brev 

– Tidsbesparende (ingen kuvertering) 

– Sikrere end e-mail 
• Teknisk : ”Sikker mail” 

• Ulemper 
– Lige nu en del ”fodslæbende” elever/kursister 

 



                   Digital postkasse 



Regninger : E-boks / Digital post 

• BOSS understøtter 
– Doc2Mail fra KMD 
– IMS Digital Post fra IMSoft 
– Docunote fra Intranote (delvis) 

• Dækker tilsammen klart størstedelen af ”vores” 
område 

• Understøttelsen kraftigt forbedret siden første version 
af BOSS 6.0 

• BOSS kommunikerer direkte med de to første systemer 
– Via dedikerede webservices 
– Ikke diverse specialprinterløsninger m. koder osv 



Regninger : E-boks / Digital post - Opsætning 

• Doc2Mail : Hvad skal man kende (typisk via IT) 

– URL (normalt kendt af BOSS) 

– Certifikat-fil 

• Skolens licensfil fra KMD, som BOSS-maskinen skal 
kunne ”se” 

• Her angives den fulde sti til filen 

– Dokument-type 

• Valgt af den enkelte skole. Kan være alt muligt. 

• Kan findes i opsætningsprogram til Doc2Mail-print 



Regninger : E-boks / Digital post - Opsætning 

• IMS Digital Post 

– URL til Digital Post 

– System-kode 

 

– Brugernavn 

– Domæne 

 

 

 

} begge dele udleveres af IM Soft 

} Fast brugers oplysninger 
Eller 
Hentes fra AD (altså login) 

Det sidste bruges til at afgøre: 
- Hvem skal have besked hvis problemer 



Regninger, Digital post : Doc2Mail, IM Soft eller Docunote 

• Fordel/ulemper : Doc2Mail 
– BOSS-service gratis, hvis man har valgt Doc2Mail 

– Mulighed for kuvertering til elever uden e-boks 

– Intet arkiv – endnu!!! 

• Fordel/ Ulemper : IMS 
– BOSS-service koster 5000,- (engangsbeløb) 

– Integreret med IMS Arkiv 
• Alle regninger gemmes i skolens Arkiv (eller Ludus Arkiv) 

– Ingen kuverteringsmulighed 



Regninger, Digital post : Doc2Mail, IM Soft eller Docunote 

• Docunote er primært er arkivsystem 

• Afsendelse til e-boks kan kun ske inde fra 
Docunote 

• BOSS genererer dokumenter på korrekt vis, 
navngiver dem og placerer dem, så de kan 
trækkes ind i Docunote 

• Men man skal selv efterfølgende i Docunote 
og starte afsendelse 



Regninger, Digital post : Doc2Mail, IM Soft eller Docunote 

• BOSS integration kontra generel løsning 

– Umiddelbar respons inde i BOSS på om regningen 
kommer frem eller ej 

– Ikke nødvendigt at have CPR i klartekst i brevene 

– Fuldstændig styring i BOSS 

 



Regninger : Digital Post – Hvordan virker det? 

• Regninger laves som man plejer 

• Filkopier de sædvanlige steder 

• Slutter med mulighed for afsendelse 
– Vi kan se det vi sender 

– Vi kan vælge hvad vi vil sende nu – eller vente 

– Vi får umiddelbar respons på om det kom afsted 
• Kun Doc2Mail og IMS 

– Vi kan håndtere det, der evt ikke kom afsted 
• For de fleste brugere : Sjældent! 







 



Digital postkasse 

• Alle, der er fyldt 15, skal have en digital 
postkasse 

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

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



Digital postkasse – nye funktioner i BOSS 6.1 

• Man kan nu sende afleveringskvitteringer til  
e-boks  

– Afleveringskvittering stadig med 
sikkerhedsstregkode 

• Kan sende meddelelse om aktivering af  
e- og i-bøger 



Special-”regninger” 

• Ud- og afleveringer af kostbare materialer 

– F.eks. Computere 

• Udleveringsformular med vilkår og plads til 
underskrift 

– Word-dokument 

– Både til udlevering (gemmes af skolen) og ved 
aflevering (gemmes af elev) 

• Kan gøres individuelt på ønskede materialer  



Billeder 

• Optagelse fra WebCam forbedret 

– Lysende baggrund giver bedre lys 

– Vælg blandt flere 

• Ny eksport-mulighed 

– Navn+CPR 

• Ønske fra Lectio-skoler 

• Pas på!! Godt nok følsomt! Billede, navn og CPR i et hug! 

• Generelt mere informativt vindue 



                  Håndtering af  
underskrifter 



Håndtering af underskrifter – papirløst! 

• Udfordring: 

– Hvordan finder 
vi nemt en 
kvitteringsliste 
med en 
underskrift? 

• Nyt punkt ved 
højreklik 

 



Håndtering af underskrifter – papirløst! 



Håndtering af underskrifter – papirløst! 



Håndtering af underskrifter – papirløst! 



Håndtering af underskrifter – papirløst! 

• Hvordan når vi dertil? 

• Underskriftplade:  
– De er der bare! 

• Kvitteringslister og ”Ny elev-lister” 
– Tag en bunke på måske 100 

– Gerne blandede 

– Put dem i kopi-maskinen, og scan dem til en fil på 
nettet, i en mappe som også BOSS-maskinen kan se. 

– Gentag med de næste (hvis flere) 



Håndtering af underskrifter – papirløst! 

• I BOSS dukker der en ikon op 

• Klik på ikonen, og udpeg den indscannede fil 
– BOSS aflæser nu det samlede dokument, deler 

dem op i enkeltdokumenter (også evt. flersidige) 
og navngiver dem ud fra returkoden  

– Derefter er de automatisk tilgængelige 

– Fortsæt evt. med næste fil 

• Overvej, om du herefter behøver gemme 
listerne på papir 



Håndtering af underskrifter - DET VIRKELIG GODE! 

• Dette gælder ikke kun for kvitteringslister 
fremover 

• I kan indscanne de gamle kvitteringslister, og 
så virker det også. 

• Hvor langt tilbage 

– For Kvitteringslister: Fra I skiftede til BOSS 6.0 , dvs 
typisk ca 2 år tilbage 

– For Ny-elev-lister: Siden april 2017 



Håndtering af underskrifter – papirløst! 

• Fordele – udover det helt oplagte 
– 1g elever på STX, HTX, HHX og HF går i 

grundforløb i 3 måneder, og derefter i 
studieretningsklasser 

– Når de når slutningen af 3g er det svært at huske, 
hvad ens grundforløb-klasse var 
• Traditionelt svært at finde kvitteringsliste 

• Nu er de til rådighed – uanset klasse 

– Klasse/hold-skiftere generelt 
• Samme fordel 

 

 



Hold-historik 

• Fremover husker 
BOSS på, hvilke 
hold/klasser 
eleven tidligere 
har gået på 

• Kan ses på elevens 
”kort” under 
Tabeller 

 



Hold-historik 

• Hvem har liste 
– historisk 

• Som man laver 
”Hvem har” 
normalt 

• Men sætter 
først dato 



                   Den lidt vilde! 



Holdudlån – et alternativ 

• Nyt menupunkt: Digital Multihold 

– Holdudlån ganske som man plejer 

• Hold samt Bog 

– Bogen udlånes til de relevante – og kun dem 

– Men der kommer ikke nogen kvitteringsliste 

– I stedet sendes en SMS 

 



Holdudlån – et alternativ 

• Individuel SMS til hver elev på holdet 

– Besked om at man snart modtager en bog 

• SMS indeholder et link 

– Klik på det 

– Skriv under på telefonen 

• Bare med fingeren 

• Lige som at modtage 
 en pakke 



Holdudlån – et alternativ 

• Læreren modtager en anden SMS 

• Igen med et link 

• Kan modtage underskrift for elever direkte 

 



Holdudlån – et alternativ 

• Underskrifter hentes automatisk tilbage til 
BOSS 

• Man adviseres når de er klar eller man har 
ventet for længe på de sidste 

– Hvis alle har skrevet under gemmes de blot 

– Dem som ikke har godskrives automatisk 

• Lærere må selvfølgelig ikke udlevere uden underskrift 



Holdudlån – et alternativ 

• Hvad kræver det: 

– SMS-mulighed 

– WebBOSS 

– WebServer med PHP 

• Udfordringer 

– Elever uden registreret telefonnummer 

– Elever uden smartphone/netadgang 

• Men i begge tilfælde kan de underskrive på lærerens telefon  

– ??? 



Holdudlån – et alternativ 

• Stadig en koncept-løsning 

• Men måske er det fremtiden 

• Det papirløse BOSS 



”Træk og slip” i BOSS – samt Dobbeltskærme 

• Skærme bliver i højere og højere opløsning 
• Vinduer som før var ”rimelige” kan nu være meget større 
• De fleste vinduer er blevet mere dynamiske, så man nu kan udvide 

størrelsen, og se mere. 
– Tabeller 
– Bestillinger fra WebBOSS 
– Logfil 
– Soegning 
– Skyldnere 
– Blacklistede 
– Årsslut 
– Gennemse noter 

• En del vinduer endte i midten mellem to skærme 
– Lad BOSS høre, hvis vi har glemt nogen 

 



Fortryd-mulighed af afleveringer 

• Fejlagtig aflevering 

• Så laver man blot et nyt udlån? 

– Problem: Udlånsdato, hjemkaldelse, pris o.lign 

• Ny mulighed: Ctrl-Z 

– Giver oversigt over de seneste afleveringer 

– Dobbeltklik for at genoprette udlån 

– Gælder denne maskine – hele dagen 



”Alle hold” og ”Alle bøger” 

• Funktionen er grundlæggende den samme 

– Vi kan begrænse hovedbilledet til et bestemt hold 

– … og evt et bestemt fag 

• Men det var besværligt at komme tilbage 

– Nu vil fornyet klik vende tilbage til alle 

 



Håndtering af postnumre 

• Ikke noget man ofte tænker over! 

• Men postnumre er ikke statiske 
– F.eks. dukkede 2150 Nordhavn og 8799 Tunø op 

• BOSS benytter postnr v. opdatering fra Adm.System 

• Fremover hentes postnumre vi Webservice hver 14. 
dag automatisk 
– Fra DAWA : Danmarks Adressers Web API  

• Via ekstraprogrammer (hvis man ikke kan vente) 
– Rediger direkte 

– F.eks. svenskere og tyskere! 



Laver I noget ? 

• Afleveringsstatistik 

– Nu under ekstra-programmer 

– Udvidet 

• Opdeles nu også på fag 

• Bedre eksport-muligheder 

• Udskrivning 



Serieoprettelse - forbedringer 

• Mulighed for at 
anvende fil med 
serienumre 

• Så kan man automatisk 
anvende påklistret/trykt 
stregkode 

 



Serieoprettelse - forbedringer 

• Nu også anvendelse  
af QR-koder 

• Kræver QR-scanner,  
eller evt. bare telefon 

• Indeholder megen information.  

– Opsætningen udvælger den rigtige del 

• Husk mulighed for automatisk ”håndfæstning” 

– Kan nu sættes samlet v. oprettelse 



Serier - redigering 

• Kan samlet ændre, hvis navngivning ikke 
optimal 

• Kan sætte parameter  

–  Ud-/Afleveringsformular 

–  Fast hjemkaldt 

– Pris 

– o.a. 



”Flagrende kvitteringslister” 

• Lister som er udskrevet, men endnu ikke 
underskrevet 

– Eleverne har allerede bogen! 

• Kan vi vide hvilke det er, for en elev? 

– Ja, vi kan se det på baggrundsfarven 

– også i WebBOSS 

 



Elevopdatering 

• Ludus - reelt fuldautomatisk 
• Vi kom næsten i mål i sommer – problem omkring 

afslutningstidspunkt 

• Direkte webservice 

• Mulighed for at ”kigge frem” 
– På en gang grundforløbs- og studieretningsklasser 

• Lectio – bliver nok aldrig fuldautomatisk 
– Mulighed for at anvende XPRS-fagkoder 

• Ikke perfekt, men Macom/Lectio sagde nej 

• Mest relevant nu for handelsskoler m. Lectio 



Nye interfaces 

• Inlogic UMS Sharepoint Portal 

• Samme funktionalitet som LudusWeb 

– Man får i sit skema/meddelelser automatisk 
præsenteret hvilke materialer, der skal afleveres 

– Lærere får vist eventuelle ikke returnerede 
kvitteringslister 

– UMS-Release 01.11.17  

 

 



”BOSS Light” 

• Flere samtidigt åbne BOSS belaster hastighed 
– Hvorfor? 

– Når der sker ændringer, så vises disse momentant 
også på de øvrige 

– Alle maskiner skal derfor ”checke med de andre” 
• også selvom de ikke laver noget, for ”hvis nu…” 

• Mjølner automat er anderledes 
– Er kun på, når den rent faktisk laver noget 

– Til gengæld heller ikke god til opslag 



”BOSS Light” 

• 3 nye moduler, der virker på samme måde 

• Til 

– Regninger 

– Studiekort 

– Ud/Aflevering ved f.eks. skranke 



Ud/Aflevering – kun titelbaserede 

• F2,F3,F5 eller mus 
– F2: Aflevering 

tømmer listen 
– F3: Udleverer 
– F5: Opdaterer 

oversigt 

• Alle søgefunktioner 
er med 

• Understøtter 
– Bonprinter 
– Underskriftplade 

 



Regninger 

• Ofte økonomimedarbejder 
med dette område 

• Behøver ikke en fuld BOSS 

• Bare adgang til regninger 

• Igen: 

– Belaster ikke BOSS når bare 
åben 



Studiekort – separat program 

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

• Separat Studiekorts- 
program 

• Både til at tage 
billeder og skrive 
kort 



Diverse mindre ting 

• Genudskrivning af afleveringskvittering 
– Nu muligt at sende til email 

– Og e-boks? 

• Oversigt over skattesag for elev 
– Muligt at gennemse dem løbende via ”Gennemse 

noter” 
• Sæt flueben i ”Skat” 

• Dobbeltklik på navn 

– Nu udskriftmulighed af oversigt.  
• Både mængden af elever, og for hver enkelt 

 



Diverse mindre ting 

• Ved Total-aflevering dannes ikke kvittering 

– Hverken som print, mail eller e-boks 

• Det samme gælder ”Aflever og Afskriv” 

• ”Fast hjemkaldt” nyheder: 

– Man kan selv vælge antal måneder 

– Man kan sætte en fast dato (f.eks. sidste skoledag) 

• Skal redigeres hvert år 

• Ny BOSS fjernsupport 



                   Har vi mere tid? 
Spørgsmål? 


