
Chat-spor fra esas fremvisning 25. marts 2021 
 

14:13:42  From  Anna Scott Nielsen : Niels, vi mangler noget helt fra starten af hvor du havde lavet en 

visning på forhånd 

14:16:11  From  tkj : Vil du vise hvordan man deler en gemt visning? 

14:18:49  From  Anna Scott Nielsen : Forstået, det er super tak 

14:19:01  From  JFHA : Er der mulighed for at bruge søgefunktionen i 'Mine visninger'? 

14:19:07  From  tkj : Super  

14:19:53  From  Wicki Holm Nielsen (WICK) | VIA : Kan man omdøbe en oprettet visning? (hvis man har 

navngivet den forkert?) 

14:20:22  From  Tina Dietz Toppenberg - UCN : Det kan du godt 

14:20:25  From  LAIL : Ja du skal benytte gem som 

14:21:14  From  Katrine Pedersen, KPDS : under "rediger egenskaber" kan du rettet navnet 

14:21:23  From  Katrine Pedersen, KPDS : *rette navnet 

14:22:10  From  Kathe Ruby Pedersen : Vil du ikke lave en listevisning uden du har den i forvejen tak 

14:23:05  From  LAIL : må jeg spørge om noget ved delte lister/søgninger 

14:24:42  From  Conni Elisabeth Gram (coel) : Kontrolfunktioner skal ligge både under og ved 

indberetningen 

14:30:10  From  ASKJ : Bliver dette optaget? Jeg blev lige smidt af, så mangler lidt 

14:30:25  From  Anja Brolund (anb) : ja det bliver optaget 

14:30:36  From  ASKJ : perfekt :) 

14:33:21  From  Karin Jørgensen (KARI) | VIA : kan man så ikke Tildele i stedet for? 

14:34:58  From  Carole : Hvad er så forskellen mellem dele og tildele? 

14:37:21  From  Conni Elisabeth Gram (coel) : Vi er også en del her, der arbejder med ÅU 

14:38:09  From  Kathe Ruby Pedersen : Niels vil du mon ikke dele dine fine listevisninger med os i esas - 

som vi enten kan bruge som de er eller videreudvikle på? 

14:38:25  From  Trine Lene Rudnik (trru) : viser du noget med obligatorisk merit? 

14:39:02  From  Kathe Ruby Pedersen : Det ville være en STOR hjælp - TAK 

14:39:11  From  BES : Kan du ikke sende screendumps så kan vi selv opbygge :) 

14:39:51  From  Katrine Pedersen, KPDS : Hvis nogen har delt en listevisning med mig, kan man så fjerne 

den fra sig igen? 

14:40:54  From  Rosemarie Kløve (rokl) : Er listerne dynamiske 



14:41:30  From  Katrine Pedersen, KPDS : ja 

14:41:42  From  Anna Scott Nielsen : Vi er meget fokuseret på uddannelser, men kan man have to 

uddannelser med i en listevisning så man ikke skal lave to lister? 

14:43:31  From  Katrine Pedersen, KPDS : Hvis nogen har delt en listevisning med mig, kan man så fjerne 

den fra sig selv igen? 

14:45:44  From  Alice Falk Jensen (ALFJ) | VIA : Kan man lave en listevisning vedr. ansøgninger, der 

indeholder udd., specialisering, navn, e-mail og telefon? Kan nemlig ikke få andet end navn 

sammen med specialisering 

14:48:40  From  Conni Elisabeth Gram (coel) : Vender du tilbage til listevisninger af PUE´er, som du 

sprang over før? 

14:48:46  From  Katrine Pedersen, KPDS : Hvis nogen har delt en listevisning med mig, kan man så fjerne 

den fra sig selv igen? 

14:54:51  From  Louise Petersen (LOUP) | VIA : må jeg spørge? 

14:56:32  From  Jens Steffensen : Super god 

14:56:55  From  Kathe Ruby Pedersen : Deler du dine visninger af dig selv efter påske? 

14:56:56  From  RB : Det har været virkelig godt, rigtig god visning med gode forklaringer 

 


