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Popolna preobrazba

20x POVEČANJE UPORABE
Iz 150 hkratnih uporabnikov do 12.000 hkratnih 
uporabnikov. Takrat so “zanimivi” problemi.

VEČKRATNA PREOBRAZBA
Menjave opreme in arhitekture so se zgodile v 
vsakem valu.

MENJAVE PROCESOV
Ob vsaki menjavi je potrebno posodobiti tudi 
podporne procese (razvoj storitve, analitika, 
operativa, podpora).



Popolna preobrazba

80x POVEČANJE UPORABE
Iz 150 hkratnih uporabnikov do 12.000 hkratnih 
uporabnikov. Takrat so “zanimivi” problemi.

VEČKRATNA PREOBRAZBA
Menjave opreme in arhitekture so se zgodile v 
vsakem valu.

MENJAVE PROCESOV
Ob vsaki menjavi je potrebno posodobiti tudi 
podporne procese (razvoj storitve, analitika, 
operativa, podpora).



Povečanje zmogljivosti

IZ 2 NA 15 STREŽNIKOV 
Virtualne mašine je večinoma zamenjala fizična 
strojna oprema.

SUROVA MOČ NI DOVOLJ
Čarobna beseda je ozka grla, ki prihuljeno tičijo 
nekje v kodi.

HRAMBA PODATKOV
V najbolj aktivnih dneh ste naložili 400GB 
dokumentov na dan. 2x smo zamenjali sistem za 
hrambo.



Sodelovanje z Moodle skupnostjo

PREK HRVATOV IN IZRAELCEV DO GEANT
Znotraj GEANT je kar veliko Moodlov, ki si delimo 
med seboj izkušnje, pa tudi z velikimi Moodlovci 
nasploh.

Z MOODLOVCI SMO REŠILI 6 LET STAR 
HROŠČ
Pestil je le “ta velike” Moodle. 

EN HROŠČ PA NAM JE OBTIČAL V REVIZIJI
Rešili smo hrošča za “odrezane PDF-je pri 
pregledu nalog”, vendar je obtičal v pregledovanju 
s strani Moodlovcev.



Zanesljivost in varnost

NAPADI
Odkar smo postali veliki, smo postali tudi bolj zanimivi. S storitvijo 

Cloudflare smo po napadih pred enim letom veliko lažje zadihali.

POSODOBITVE
Tesno sledimo varnostnim posodobitvam Moodla. Tudi sami smo 

odkrili varnostno luknjo za nek vtičnik in jo sporočili naprej.

VARNOSTNE KOPIJE
Varnostne kopije predmetov nam še vedno predstavljajo izziv, ki pa 

ga za zdaj obvladujemo.

VARNOST PODATKOV
Podatki Učilnic se nahajajo v dveh podatkovnih centrih, izvajajo se 

varnostne kopije na trak. Mesečno se testira obnavljanje baze iz 

varnostne kopije.



Nove funkcionalnosti

LASTNA TEMA

Lastna tema je odpravila določena ozka grla, ki so upočasnjevala prikaz strani. 

Prihaja pa posodobljena tema, narejena po novi grafični podobi Arnes.

LASTEN VODIČ

Razvili smo lasten vodič za uporabo Moodla, za katerega se nadejamo, da dobro 

služi svojemu namenu.

INTEGRACIJE

Integracije z Arnes VID, MS OneDrive, MS Teams, MDM in nazadnje z DPV.

KOPICA NOVIH VTIČNIKOV

Dodali smo kar nekaj novih vtičnikov za katere se vedno potrudimo, da so 

poslovenjeni.

LASTNI VTIČNIKI

En Moodle za več institucij hkrati je posebnost, ki zahteva lastne rešitve. Zato si 

bomo v nadaljevanju pogledali dva aktualna primera, ki rešujejo težave našim 

uporabnikom.



Kohorte v Arnes Učilnicah

Timotej Jazbec, Arnes



Namen vtičnika

• Hitrejše delo

• Lažja organizacija in upravljanje

• Integracija računov z MDM sistemom

•



Nastavitev vtičnika v MDM sistemu

APLIKACIJSKI RAČUN
Račun na nivoju organizacije, s katerim se vtičnik 
poveže na MDM sistem.

PRAVICE RAČUNA
Račun mora imeti dodeljeno vlogo za prenos 
podatkov 

PODATKI ORGANIZACIJE
Organizacija mora imeti izpolnjena polja Matična 
številka in Naziv kratko.



Nastavitev vtičnika v MDM sistemu



Nastavitev vtičnika v MDM sistemu



Nastavitev vtičnika v Arnes Učilnicah

NASTAVITVE APLIKACIJSKEGA RAČUNA

Izpolnjeno s podatki, vpisanimi v MDM sistem



Novosti vtičnika



Pregled uporabnikov

PRIKAZ UPORABNIKOV V KOHORTI
Uporabniki se prikažejo v oknu po kliku na gumb

PREGLED DNEVNIKOV
Podrobno iskanje po delovanju vtičnika 



Upravljanje s kohortami

IZBRIS KOHORTE IZ ARNES UČILNIC
Uvožena kohorta se lahko izbriše s klikom na 
gumb

ODSTRANITEV VEZAVE KOHORTE NA VTIČNIK
Vezavo kohorte na MDM vtičnik se lahko odstrani s 
klikom na gumb

POSLEDICE IZBRISA
Kohorta ne obstaja več v Arnes Učilnicah, 
uporabniki se izpišejo iz predmetov, kjer so bili 
vpisani s kohorto.

POSLEDICE ODSTRANITVE VEZAVE
Sprememba tipa kohorte na ročno upravljanje.



Osvežitev e-poštnih računov

UPORABNIŠKI RAČUNI IMAJO E-POŠTNI 
RAČUN NASTAVLJEN V MDM
Enotna prijava pomeni enake podatke v vseh 
sistemih. Pri spremembi računa v MDM, se mora 
račun posodobiti tudi v Arnes Učilnicah. OSVEŽITEV UPORABNIŠKIH RAČUNOV

Računi se lahko osvežijo s klikom na gumb

Uvožena kohorta ni pogoj za osvežitev e-poštnih 
računov.



Napredovanje v naslednje šolsko leto

• Potrebna sta 2 koraka

• Nastavitev novega leta

• Izvedba napredovanja s klikom gumba

• Napredovanje je nepreklicno

• Preimenovanje kohort z dodatkom šolskega leta

• Možnost izpisa uporabnikov iz predmetov



Pregled kohort prejšnjega leta

Kohorte prejšnjega leta se ne morejo več 
osveževati, lahko se samo še izbrišejo.



Delo s kohortami



Vpis uporabnikov s kohortami

SINHRONIZACIJA KOHORTE
V predmetu mora biti metoda vpisa 
omogočena.



Ustvarjanje skupin

OMEJEVANJE DOSTOPA V PREDMETU

IN SKUPINSKO DELO



Vmesnik za masovno 
upravljanjanje predmetov
Nejc Ačkun, Arnes



Glavne omejitve obstoječega sistema

VEDNO PRIKAZANE VSE KATEGORIJE IN 
PREDMETI
Omejitev prikaza glede na pravice dostopa

DOLGO NALAGANJE UPORABNIŠKEGA 
VMESNIKA
Rešeno z omejitvijo prikaza  



Glavne omejitve obstoječega sistema

MOŽNA PREKINITEV DELOVANJA OB AKCIJAH 
NAD VEČJIMI ELEMENTI
Asinhronizacija ključnih funkcij

ŽELJA PO DODATNI FUNKCIONALNOSTI
Dodani funkcionalnosti za vsiljevanje datuma 
zaključka in kopiranja predmetov kot šablone   



Glavne funkcije novega sistema

UPRAVLJANJE Z DO 20 PREDMETI NAENKRAT
Hitrejše upravljanje organizacije in manj praznega 
časa

NAPREDNE MOŽNOSTI FILTRIRANJA
Olajša iskanje posameznih elementov ali skupin  



Glavne funkcije novega sistema

MOŽNOST KOPIRANJA PREDMETOV KOT 
PREDLOGE
Ohranitev osnovne strukture predmeta omogoča 
hitrejše delo

VSILJEVANJE DATUMA ZAKLJUČKA 
PREDMETOV
Uporabno predvsem ob začetku šolskih let  



Demonstracija

















Hvala za pozornost!
nejc.ackun@arnes.si
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