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Side 1 

Kataloger og Kategorier 
 

1. Holdkataloger/Holdkategorier 
De kategorier, som den enkelte aftenskole anvender skal oprettes i listen Holdkategorier. 
De kan findes via vinduet Skoleopsætning og dernæst under fanebladet Start Holdkategorier. 

Det er også her Katologerne skal oprettes. 
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Side 2 

Katalog 

Kataloger viser den hjemmeside (eller det papir-katalog) som holdene 

skal med i. Under   kataloger kan der også angives hvilken periode 

kataloget skal vises på hjemmesiden. Kataloget vil automatisk stå til at 

være portal tilgængeligt, det kan vælges fra.  
 

Hvis du trykker på Katalog på hold, får du en liste med de hold, der er i 

kataloget. 

 

 
 

Kategorier 
Holdkategorier er de emner, et hold kan høre til under. 
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Side 3 

 

For at se underkategorierne til eks. Håndarbejde, trykkes der på Underkategorier og 

nedenstående opgaverude kommer frem. Her kan der også tilføjes nye kategoriværdier (under-

underkategori) og spærre brugen af dem. 
 

 

 

For at se hvilke hold der er tilknyttet kategorien Håndarbejde, trykkes der på Holdoversigt.  

Kommer nedenstående listevisning frem, hvor der også vises hvordan det enkelte hold er 

placeret i kategorierne. 
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Side 4 

Brug af kataloger og kategorier, når der oprettes hold 
Åbn et hold. 

Eks. her er det et engelsk hold, hvor der skal sættes holdkategorier på og tilknyttes katalog. 

 

Vælg kategorier 
 

 
 

 Tryk på holdkategorier i båndet. 

På nedenstående billede skal der tages stilling til hvilket kategori man gerne vil have holdet i. Det 

er muligt at vælge flere hovedkategorier, med tilhørende underkategorier. De vælges ud fra 

rullemenuen under holdkategori id/Kategoriværdi-id (markeret med orange) 

 

For at et hold vises korrekt på hjemmesiden skal det være tilknyttet en af de ”laveste” underkategorier. 
Altså for Hovedkategori værdi: Sprog skal hold tilknyttes underkategori = Kategoriværdi: enten Engelsk, 
Tysk eller Spansk. Har underkategorier også underkategorier = Kategoriværdi 2: Begynder eller Øvede 
skal denne også vælges.  

Når kategorierne er valgt, trykkes der ok. 
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Side 5 

Tilknyt katalog  

 

Tryk på ikonet Holdkataloger. Nedenstående opgaverude kommer frem.  

I holdkatalog-id kan du i rullemenuen vælge hvilket katalog holdet skal optræde i. Et 

hold kan være i flere kataloger. 

 

 

Holdet skal først have status tilmeldingsklar eller igangsat, før det er tilgængeligt på hjemmeside. 

(Desuden vises hold hvor tilmeldingsfristdato og/eller slutdato er overskredet ikke)  

 


