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Nyheder i årets version
Synkronisering respekterer nu slettede aktiviteter.
Hvis du fx sletter alle 1g-aktiviteter ved at markere alle 1g kolonnerne i skema eller komprimeret
plan og du så synkroniserer, så forstår motoren det nu rigtigt. Tidligere blev klasserne fejlagtigt
gendannet ved synkronisering. I det hele taget virker synkronisering nu bedre end nogen sinde før.
Lærerinitialer længere end 3 bogstaver.
Det har længe irriteret at lærerinitialer højst kan være på 3 bogstaver.
Hvis du skriver =ABCDE; i kommentarfeltet for lærer ABC så erstatter Tplan ABC med ABCDE
under eksport til LUDUS og Lectio.
Lokalenavne på mere end 6 bogstaver.
Det har længe irriteret at lokalenavne højst kan være på 6 bogstaver. Med LUDUS, der ydermere
bruger de tre til afdelingen, ser det temmelig sort ud.
Hvis du skriver =LOKALE-ABCDE; i kommentarfeltet for lokalet LOKABC så erstatter Tplan ABC
med LOKALE-ABCDE under eksport til LUDUS og Lectio.
Der kan sagtens stå anden tekst i kommentarfeltet. Tplan kigger efter lighedstegnet som start og
semikolon som slut. Findes de to, så tages teksten mellem dem og bruges som erstatning under
eksporten fra Tplan. Undervejs i skemalægningen må tre-bogstavs hhv. 6-bogstavs begrænsningen
dog overholdes.
Vælg mellem OG-søgning og ELLER-søgning i avanceret søg og erstat
I avanceret søg har man hidtil udelukkende kunnet anvende OG-søgning. Det har dog været muligt
at opbløde noget ved at fravælge at søge på hele indholdet af cellen og/eller at fravælge at skelne
mellem store og små bogstaver.
Nu er der tilføjet muligheden for at vælge mellem OG-søgning eller ELLER-søgning.

Søger du med ELLER så får du en liste der enten har stamklasse 1a eller har aktivitetsnavn la.
Nyt menupunkt i Funktioner-menuen: Split aktiviteter i to.
Dette kan være vældig nyttigt, når du migrerer fra ugeskema to fjorten dages skema.
Du får hver eneste aktivitet splittet op i to, placeret i hver sin uge.
Hurtig respons
Tplan responderer nu meget hurtigt, når motoren er færdig. Det betyder, at komprimeret plan vises
meget hurtigt efter at motoren er stoppet.
Mange hilsner fra Harald og Lasse :-)
Lasse Storr-Hansen
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