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Baggrund
For at kunne anvende Tabulex Vikar er det en forudsætning, at skemabrikkerne/aktiviteter kan ses i
oversigtsskemaet i Trio. I det følgende vil vi gennemgå arbejdsgangen, hvis dette ikke er tilfældet hos dig.
Brikker kan hentes fra Tabulex Skemalægning, og dernæst overføres til oversigtsskemaet
eller
Brikker kan placeres manuelt i skemakladden i Trio, og dernæst overføres til oversigtsskemaet.
I det følgende vil begge metoder blive beskrevet.

Metode 1: Overførsel af skemaer fra Tabulex Skemalægning
Hvis du har lagt skema i Tabulex Skemalægning, og ønsker det retur til Trio, skal du være opmærksom på
følgende:
Der skal være overensstemmelse mellem betegnelserne i Trio og Tabulex Skemalægningen mht. personale,
klasser/hold, fag og perioder. NB! Der er ikke længere validering på store/små bogstaver.
Fagfordelingen for den enkelte medarbejder skal matche i både Trio og Tabulex Skemalægning. Ændrer du
eksempelvis i fagfordelingen, fagbetegnelser, klassebetegnelser, medarbejderinitialer etc., skal du huske at
konsekvensrette tilsvarende i Trio.
Tjek også at selvoprettede skemabrikker i Tabulex Skemalægning har tilknyttet de rigtige perioder. Du kan
altid få overført nyoprettede perioder i Trio til Tabulex Skemalægning ved først at eksportere perioderne
fra Trio:
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Dernæst importerer du perioderne i Tabulex Skemalægning:

Importér positioner fra Tabulex Skemalægning
Gå i Tabulex Skemalægning. Indlæs det skema, hvis oplysninger du ønsker at eksportere.
I menuen ”Filer” vælger du ”Eksporter til CSV-fil”.

Udpeg, hvor CSV-filen skal gemmes, fx ”Skrivebordet”.

Åbn Trio.
Gå til Skema | Indberetning af skemakladde. Afkryds de ønskede perioder, typisk dem alle.
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Gå i Kladde | Importer positioner fra Tabulex (CSV-fil).

Udpeg den CSV-fil, som kommer fra Tabulex Skemalægning. Tryk Åbn.

Vælg de personer, du vil overføre fra kladde til oversigtsskemaet. Det gør du ved at flytte personerne fra
venstre side til højre side.

5

Svar JA til at du vil tømme kladden.

Hvis alle brikker ikke bliver indlæst, ses dette vindue:

Ovenstående er eksempler på fejlkilder. TEAM er mødebrikker, der er oprettet direkte i Tabulex
Skemalægning og derfor ikke findes i Trio. For at få disse retur til Trio skal de være oprettet i Trio
Tjenestetid under ”Undervisning”, og der skal påsættes perioder i Tabulex Skemalægning.
Ligeledes ses af ovenstående at omdøbning af SVØM til IDR ikke er blevet rettet tilbage i Tabulex
Skemalægning, og brikkerne kan derfor ikke genkendes i Trio.
På listen kan også figurere fiktive hjælpebrikker, som er oprettet i Tabulex Skemalægning. Eksempler på
dette kunne være skemafrie dage og forberedelsesbrikker. Disse vil ofte kunne ignoreres, da de ikke skal
retur til Trio.
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Skemabrikkerne er nu blive placeret i skemakladden. Du kan udskrive en liste over brikker, der er over-/
underplacerede i skemakladden under Værktøj | Logikrapport.

Eksempel:

Du kan evt. vælge at placere de manglende brikker manuelt. Det gør du således i skemakladden:
Markér en lektion i venstre side. 1) Træk lektionen ind på den ønskede position eller 2) Hold Ctrl-tasten
nede og udpeg placeringen(erne). Hvis du fortryder placeringen, kan du 1) Trække lektionen til den
ønskede position 2) Klikke på ”Delete-tasten” og brikken vil placere sig i venstre kolonne igen.
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Specialimport
Funktionen ”Specialimport” tillader, at der importeres flere brikker for en aktivitet, end der er oprettet i
fagfordelingen.
Det kan eksempelvis være nødvendigt, hvis du har fagfordelt lektioner med decimaltal eller oprettet én
tilsynsbrik i fagfordelingen men skemalagt flere.

Hvis der bliver rødt i venstre kolonne, er det fordi, du har placeret for mange brikker:
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Decimaltal
I Tjenestetid | Undervisning kan du godt indtaste lektioner som decimaltal, fx lektionsantal = 1,5.
Bemærk at decimaltal afrundes efter normale afrundingsregler, når der overføres til Tabulex
Skemalægning. Hvis du fx har opgivet 0,3 i ”L.Lekt”, får du ingen brik i skemalægningsprogrammet.

Det ses således i ”Indberetning af skemakladde”:

Brikker, der importeres fra Tabulex Skemalægning til skemakladden, vil altid blive tolket som en hel
skemabrik (lektionsantal=1), når de overføres til oversigtsskemaet. Derfor viser Trio med en rød farve, at du
i dette tilfælde har overforbrugt timer:
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Overførsel af skema til oversigtsskemaet
Inden du skal overføre skemaet til oversigtsskemaet, så skal du sikre dig, at du har markeret de rigtige
perioder i menupunktet ”Periodevalg”:

Vælg: Overførsel | Overfør kladde til oversigtsskema.

Vælg de personer, du vil overføre fra kladde til oversigtsskemaet. Det gør du ved at flytte personerne fra
venstre side til højre side.
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Du skal nu vælge, hvordan du vil overføre skemakladden.

Du kan vælge enkeltuger. Sæt flueben ved de uger, skemaet skal gælde for.

Hvis du ønsker at markere alle uger, kan du bruge funktionen ”Ctrl A”.

Du kan også vælge en periode fx hele skoleåret (01/08-31/07).
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Den tredje mulighed er ”Valg af vilkårlige datoer”. Her vælger du datoer vha. kalenderen. Klik på ”Tilføj”
knappen.

Vælg måde for overførsel:

”Tilføj ændringer og fjern brikker, der ikke længere eksisterer”: Denne metode bruges, hvis skemaerne
allerede har været overført til oversigtsskemaet.
NB! Al vikardækning af brikker, som berøres af en eventuel skemaændring i det datointerval du vælger,
bliver annulleret. Du får dog vist en liste over de annullerede vikarlektioner. Brikker, der ikke er berørt af
skemaændringer vil beholde vikardækningen.
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”Bruges IKKE i driftsfasen: Erstat evt. eksisterende skema med ny kladde”: Denne metode bruges, når det er
første gang, du skal overføre skemaer til oversigtsskemaet.
NB! Al vikardækning i, det datointerval du vælger, bliver slettet.
Luk vinduerne og gå i oversigtsskemaet for at tjekke om lektionerne er placeret, som du forventer.

Metode 2: Manuel placering af brikkerne i Trio
I Tjenestetid | Undervisning skal du tjekke, om der er indtastet tal i kolonnen ”L.Lekt.” for de enkelte fag.

Gå i menuen Skema | Indberetning af skemakladde:
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Markér din periode(r):

Her ser du det antal brikker, du har til rådighed, som stammer fra Tjenestetid | Undervisning:

Du kan nu manuelt placere brikkerne hvor i skemaet, du ønsker dem. Det gør du således:
Markér en lektion i venstre side. 1) Træk lektionen ind på den ønskede position eller 2) Hold Ctrl-tasten
nede og udpeg placeringen(erne). Hvis du fortryder placeringen, kan du 1) Trække lektionen til den
ønskede position 2) Klikke på ”Delete-tasten” og brikken vil placere sig i venstre kolonne igen.
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Hvis der bliver rødt i venstre kolonne, er det fordi, du har placeret for mange brikker:

Decimaltal
I Tjenestetid | Undervisning kan du godt indtaste lektioner som decimaltal, fx lektionsantal = 1,5.
Bemærk at decimaltal afrundes efter normale afrundingsregler, når der overføres til Tabulex
Skemalægning. Hvis du fx har opgivet 0,3 i ”L.Lekt”, får du ingen brik i skemalægningsprogrammet.

Det ses således i ”Indberetning af skemakladde”:
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Brikker der flyttes ud i skemakladden, vil altid blive tolket som en hel skemabrik (lektionsantal=1), når de
overføres til oversigtsskemaet. Derfor viser Trio med en rød farve, at du i dette tilfælde har overforbrugt
timer:

Når du har placeret alle skemabrikkerne i skemakladden, kan du udskrive en liste over brikker, der er over-/
underplacerede i skemakladden under Værktøj | Logikrapport. På den måde kan du sikre dig, at alle brikker
er placeret.
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Eksempel:

Du kan nu vende tilbage til skemakladden og tilrette denne for eventuelt over- eller underplacerede
brikker.

Overførsel af skema til oversigtsskemaet
Alle brikker, der er placeret i skemakladden overføres til oversigtsskemaet uanset, om perioderne er
markeret eller ej. Derfor er det vigtigt, at du har fuld kontrol over dine perioder.

Vælg: Overførsel | Overfør kladde til oversigtsskema.
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Vælg de personer, du vil overføre fra kladde til oversigtsskemaet. Det gør du ved at flytte personerne fra
venstre side til højre side.

Du skal nu vælge, hvordan du vil overføre skemakladden.
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Du kan vælge enkeltuger. Sæt flueben ved de uger, skemaet skal gælde for.

Hvis du ønsker at markere alle uger, kan du bruge funktionen ”Ctrl A”.

Du kan også vælge en periode fx hele skoleåret (01/08-31/07).

19

Den tredje mulighed er ”Valg af vilkårlige datoer”. Her vælger du datoer vha. kalenderen. Klik på ”Tilføj”
knappen.

Vælg måde for overførsel:

”Tilføj ændringer og fjern brikker, der ikke længere eksisterer”: Denne metode bruges, hvis skemaerne
allerede har været overført til oversigtsskemaet.
NB! Al vikardækning af brikker, som berøres af en eventuel skemaændring i det datointerval du vælger,
bliver annulleret. Du får dog vist en liste over de annullerede vikarlektioner. Brikker, der ikke er berørt af
skemaændringer vil beholde vikardækningen.
”Bruges IKKE i driftsfasen: Erstat evt. eksisterende skema med ny kladde”: Denne metode bruges, når det er
første gang, du skal overføre skemaer til oversigtsskemaet.
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NB! Al vikardækning i, det datointerval du vælger, bliver slettet.
Luk vinduerne og gå i oversigtsskemaet for at tjekke om lektionerne er placeret, som du forventer.

Tabulex Fleksibel Skemalægning
Anvender skolen Tabulex Fleksibel Skemalægning, kan du bruger metode 1 eller metode 2 til at danne
skemakladden.
Denne skemakladde overføres til TFS via:

Når skemaet er rullet ud i TFS, præsenteres det automatisk i Trios oversigtsskema. Du må derfor ALDRIG
overføre skemakladden fra Trio til oversigtsskemaet.
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