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På Skolon arbetar vi ständigt för att hålla plattformen smidigt fungerande, samt utveckla
nya idéer och funktioner. Release notes för Skolon 5.19 består av både nyheter och
förbättringar i plattformen.
Skolon 5.19 är en release som innebär en av de största nyheterna hittills i Skolon, nämligen
möjligheten att hantera skolans licenser via så kallade licenspooler. Utöver det har en rad
förbättringar gjorts på beﬁntliga funktioner.
För skoladministratörer:
Uppdaterad verktygshantering
Från och med version 5.19 kan licensverktyg, lokala verktyg och kostnadsfria verktyg
hanteras på ett och samma ställe i skoladmin. Det blir alltså möjligt att hantera alla
typer av verktyg på samma ställe och endast de verktyg som är tillgängliga på
skolan visas nu i översikten.
Lansering av licenspooler

För verktyg med licenser ﬁnns nu, utöver den beprövade licenshanteringen, även
möjlighet att hantera licenser via licenspooler. Licenser och användare kopplas till en
pool och lediga licenser i poolen tilldelas automatiskt till de användare som är
anslutna till denna pool. Detta innebär exempelvis att när nya elever tillkommer i en
klass eller grupp som är kopplad till en licenspool får de automatiskt en licens om det
ﬁnns lediga licenser.
Datadelning till leverantör
Automatisk förprovisionering (aktiveras av respektive leverantör) – när funktionen
aktiverats behöver eleverna inte längre ha loggat in i ett verktyg via Skolon för att de
skall vara synliga i verktyget för lärarna.
Möjlighet för skoladministratörer att dölja verktyg i biblioteket.
Demoanvändare och önskemål för verktyg visas nu för skoladministratörer i Skolons
bibliotek.
För användare:
Finns nu ﬁlter för att sortera fram kostnadsfria verktyg i biblioteket.
Frågor eller funderingar?
Har du frågor eller funderingar kring uppdateringarna?
Välkommen att höra av dig till oss eller lära dig mer i vårt hjälpcenter!

