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Bekende problemen / Actuele aandachtspunten

Magistersuite 5.7.35 / Magister 6.1.35
Laatst bijgewerkt op 28-02-2018

In behandeling
Magister desktop (RDP)
Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart LVS – Logboek
Het kan voorkomen dat bepaalde logboekformulieren niet getoond worden bij OOP-gebruikers.
Oorzaak: in versie 5.7.35 is een aanpassing doorgevoerd dat een gebruiker zonder supervisorrechten alleen de formulieren mag zien die
gekoppeld zijn aan de locaties die bij de gebruiker in Beheer > Autorisatie > Gebruikers aangevinkt zijn.
>>De rol Supervisor en gebruikers met supervisorrechten zien wel alle formulieren.
Oplossing: Koppel de formulieren aan de juiste locaties in Beheer > Beheer > LVS-structuur > Formulieren. Mocht het voor u een
onoverkomelijk probleem zijn om dit door te voeren voor alle formulieren, neemt u dan contact op met de afdeling klantenservice.
Status voor M5 (SL): Dit probleem is inmiddels opgelost in tussenversie 5.7.35.1

Leerlingen > Leerlingdetailkaart Registraties
Personeel > Personeeldetailkaart Diversen
In verband met uitfasering Maître is het veld RFID bij leerlingen en personeel onzichtbaar gemaakt. Dit wordt echter ook voor andere zaken
gebruikt en zou zichtbaar moeten blijven.
Workaround: Zet het veld met de kolomkiezer in het betreffende overzicht. Hier kan eventueel met de functie "direct in scherm bewerken" nog
een aanpassing gedaan worden in het RFID.
Status: Oplossing in versie 5.7.36.

Opgelost
Examenassistent - Import / Export - Facet
Bij de export voor Facet worden niet alle vakken (bijv. rekentoets) meegenomen. Melding: ‘Er zijn geen vakken gevonden om te exporteren.’
Status: Opgelost in de huidige versie op 22/02.

Kluisjes – Verhuuroverzicht
Het filter ‘Verhuurde kluisjes’ toont verschillende aantallen wanneer gewisseld wordt tussen het filter 'Alle kluisjes' en 'Verhuurde kluisjes'.
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Status: Opgelost in tussenversie 5.7.35.1

Actuele aandachtspunten
Info over Maestro (Android)
Bij oudere telefoons met Androidversie 5 en ouder kan het voorkomen dat Maestro niet kan worden gestart vanwege de melding 'Opgegeven
schoolnaam niet gevonden'.
I.v.m. de ontwikkeling van de nieuwe docenten-app zal hiervoor geen aanpassing meer worden gedaan.
De eerste versie van Magister Docent, de nieuwe Magister app voor docenten, is nu beschikbaar in de App store / Google Play Store voor
toestellen vanaf Androidversie 5.0.

Informatie over andere actuele onderwerpen: (Klik op de betreffende link om de informatie te lezen in een pdf-document.)
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