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Update augustus 2018 
 

Voorwoord 
Wij danken graag alle scholen, voorzieningen en individuen die suggesties hebben ingestuurd om 

Integrado te verbeteren. Het is dankzij deze inzendingen dat het programma kan blijven groeien en 

voldoen aan de verwachtingen van de eindgebruiker. 

We willen ook de vrijwilligers bedanken die tijdens hun vakantie de nieuwe functies getest hebben. 

Hieronder krijgt u een overzicht van de nieuwe functies. Deze zullen ook weldra uitgelegd worden in 

de helpfiles die u kunt bereiken via het vraagteken. 

Algemeen 
 Kleuren in de editor (ook op afdruk) 

 Bij veranderen filterdatum door beheerder past deze bij de gebruikers zich ook aan. 

IHP 
 Multi-leerling-input en Multi input werden in elkaar geïntegreerd zodat u ook in de 

tabbladen van meerdere leerlingen kunt schrijven, en op nog meerdere plaatsten te gelijk 

schrijven. 

 Er kunnen documenten gelinkt worden in het tabblad besprekingen  

 Bij afdrukken bespreking is de afdruk knop naar boven verplaatst zodat u niet meer hoeft te 

scrollen.  

 De doelensets worden nu alfabetisch weergegeven in het IHP. Door cijfers in de benamingen 

te gebruiken kunt u nu zelf de volgorde bepalen. Bv: 01, 02, … 

 Rapport plus: nieuwe rapport lay-out 

 Onderwerp kan gebruikt worden als rapport titel op afdruk. 

Doelen 
 Uitgebreide zoekfunctie bij doelenselectie 

 Statistische info over het doelen gebruik bij raadplegen. 

Strategie/beeldvorming goep 
 Meerdere strategieën tegelijk dupliceren 

 Strategie en beeldvorming groep kunnen voor meerdere gebruikers ingesteld worden 

Agenda 
 Creëer agenda in weekoverzicht voor een hele week. 

 Afdruk van enkel de evaluaties  

Berichten systeem 
 Opdracht verzenden vanuit groepsbespreking 

 Ontvangers van een opdracht worden weergegeven. 
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Op de achtergrond 
 Nieuwe functies om sneller leerlijnen van uitgeverijen (OLF-bestanden) te laden. 

 Functies in verband met de GDPR wetgeving. 

 Nieuwe functies voor de boekhouding rond licentie beheer. 

 Waarschuwing als Integrado voor uw school/organisatie niet meer actief is. 

 Niet actieve organisaties worden niet meer weergegeven.   

 Masterpaswoorden zijn verstrengt 

 

Tot slot 
Wij wensen u een aangenaam gebruik van Integrado en een vlotte opstart van het nieuwe 

schooljaar! 

 

Het Integrado-team 


