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Vi i Zokratesteamet vil med dette ønske alle
gamle og nye kunder velkommen tilbake på jobb
etter en velfortjent sommerferie. Vi har ikke
ligget på latsiden i sommer og kan med glede
informere om at vi nå har lansert nye funksjoner
både for dere som bare benytter dere av
Zokrates portal, og dere som benytter våre LMSfunksjoner. Vi håper disse nyhetene faller i smak
slik at dere opplever enda større nytte av våre
tjenester. Vi er allerede i gang med utvikling av
flere funksjoner som vi vil tilgjengeliggjøre i løpet
av høsten.

TIMEPLAN
Sett opp timeplanen for gruppene dine! Timeplanen er
tilgjengelig for lærere og elever bak en egen flis på startsiden,
mens de foresatte finner timeplanene i foresatteportalen.
Timeplanen vil også vises øverst på ukeplanen når den skrives
ut.

MELDINGER
Skriv meldinger og bestem om de skal dukke opp på
elevenes startside eller som en del av ukeplanen.
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KOMPETANSEMÅL FRA GREP
Hent oppdaterte kompetansemål direkte fra GREP og knytt dem opp mot
planer og innleveringer.

ROMOPPRETTING
Med vår romopprettingsfunksjon kan lærerne enkelt opprette
samarbeidsrom basert på en mal i SharePoint. Om du ønsker et rom for
klassen, faggruppa eller en hvilken som helst annen type gruppe som skal
samarbeide bestemmer du selv. Denne funksjonaliteten blir tilgjengelig også
for dere som ikke benytter våre LMS-funksjoner.

KURS
Har dere behov for kurs i bruk av Zokrates eller deler av Office 365? Vi har ferdige kursopplegg for
OneNote og OneNote Classbook, og kan skreddersy kursopplegg for hele Officepakken basert på
behovene deres. Ta kontakt for tilbud. post@enable.no

NYE KUNDER
Nord Universitet og Universitetet i Tromsø har i disse dager studiestart og studentene får presentert
Zokrates portal når de skal benytte Office 365. Vi takker for tilliten og ønsker velkommen på laget!

