
Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• Skemalægning
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Hjælp til opstart af Lectio Bogdepot
MaCom tilbyder, som noget nyt, at sende en supporter fra Lectiosupport ud, der kan hjælpe 
skolerne med at få en god start i Lectio bogdepot.

Lectio Bogdepotsystem blev udviklet og 
implementeret i 2009. Siden det blev 
indført, har mere end 50 skoler tilsluttet sig 
og stadig flere kommer til.

Som det generelt gælder for Lectio, videre-
udvikles bogdepotet løbende, med afsæt i 
de brugerønsker, som vi dagligt modtager. 
F.eks. har vi oplevet, at mange skoler bruger 
elever som medhjælpere i bogdepotet, 
hvilket har resulteret i, at elever nu kan 
tildeles rettigheder som bog-administra-
torer.

Et af vores igangværende projekter går ud 
på at gøre det lettere at navigere rundt i 
bogdepotet, således, at flere handlinger 
bliver lettere tilgængelige inde på de 
forskellige sider i bogdepotet.

Bogdepotet i Lectio er en tilføjelse til Lectio 
Grundmodul. Dette betyder, at bogdepotet 
er gratis for de skoler, der allerede bruger 
Lectio.

En af fordelene ved at have bogdepot- og 
elevadministration samlet i ét system er, at 
eleverne kan følge med i deres bogudlån. 
De kan eksempelvis se afleveringsfrister, 
og bliver påmindet om kommende 
afleveringer direkte fra deres forside. 
Også lærerne har mulighed for at få et 
godt overblik over tilgængeligt materiale 
og for at reservere og udlåne bøger. 
En anden fordel er, at man kan udnytte, at 
data om eleverne allerede ligger i systemet, 
og at forskellige handlinger, på baggrund 
heraf, kan automatiseres. F.eks. er det 
muligt at hjemkalde bøger for udmeldte 

elever og for elever, som ikke er udtrukket 
til eksamen i bestemte fag.

Det er forholdsvist simpelt at overgå til 
Lectio bogdepot, og som det gælder 
for resten af modulerne i Lectio, er der 
mulighed for at afprøve bogdepotet i Lectio 
med egne data. Det foregår ved, at sende 
en bogdepotfil til os, som vi konverterer og 
indlæser i Lectio.

For at give en god start med Lectio 
bogdepot tilbyder vi at sende en af vores 
supportere ud til skoler, der ønsker hjælp 
til at komme i gang. Vores erfaring er, at et 
systemskift kan have betydning for arbejds-
gange, og vi håber i den forbindelse, at et 
besøg fra en af vores supportere kan give 
den nødvendige tryghed i denne situation.


