Logning i LUDUS Suite
Vidste du at du faktisk selv styrer hvad Ludus skal logge på? Hvis du
har adgang til at logge på Ludus som DBA, kan du selv opsætte
logningen, ved at gå i System >> Logning af hændelser på vinduer. I
Ludus Web findes der en hel forud-opsat funktion til logning.

LUDUS:
Når du har brug for resultater af
logningen, kan du hente det i en
rapport fra Ludus. Rapporten som
er en standard-rapport hedder
”Benyttelsesstatistik”.
Du kan bl.a. sætte brugernavn eller
kursistnummer som parameter, når
du trækker logningen.
Husk at sætte dato som parameter,
da rapporten ellers vil tage meget
lang tid at trække pga.
datamængden.

Ludus Web (ui/statistik)
Generel statistik og oplysninger om hvilke brugere, der har været i hvilke
menupunkter, hvor lange svartider man har og meget mere fås ved at logge
på din Ludus Webs statistikmodul. Skriv ui/statistik efter din almindelige
adresse til Ludus Web. (https://Luduswebsadresse.dk/ui/statistik.)
Når du er logget på vil du finde
oversigter over jeres svartider
og meget mere. På billedet ser
du en log over hvilke brugere,
der har været i hvilke menupunkter og hvornår. Funktionen
gemmer data 30 dage tilbage i
tid, og logger både fra lærere,
kursister, adm-brugere og de
forskellige api’er (BOSS osv.)
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Ludus Web (ui/main)
Der findes også logning inde i Ludus Web (ui/main). Dette er fordelt på 2 menupunkter:

1) Log. Her kan de se log over afsendte mails og sms’er samt logning af alle personopslag.
Sidstnævnte måles fra både LUDUS og Ludus Web.

2) Dataudvekslingslog. Her kan du se
data fra de forskellige kørsler til
myndigheder (EXDB, XPRS,
Ungedatabasen og meget mere)
Data er I XML-format. Du kan
eksempelvis åbne filen I Wondows
Notesblok og bruge søgefunktionen I
fejlfindingsøjemed.
Så er du I tvivl om hvad du har sendt af
data I eksempelvis dine
eksamensindberetninger, så kan du se
det I dette menupunkt.
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