
Novetats en la versió d’Allegro de juny del 2011

Per a idiomes:

Preinscripció
S'ha modificat el tractament dels aularis en la preinscripció en Allegro. Ara ja no cal 
carregar de forma separada els fitxers de cada aulari. Es pot carregar únicament el fitxer 
complet i el programa permetrà configurar i realitzar els sortejos de cada aulari junts o 
per separat, com es desitge, així com obtindre tots els llistats de la mateixa manera: junts 
o per separat.

Registre de certificats de superació de nivell bàsic i intermedi
Des de la versió anterior, per a imprimir els certificats de superació de nivell bàsic cal 
introduir la sol·licitud de la mateixa manera que els de nivell intermedi. Cada vegada que 
s'imprimix un d'estos certificats de superació es genera una entrada en un ‘Registre'. S'ha 
creat una pantalla en ‘Processos / títols / Registre de certificats expedits pel centre' on el 
centre pot comprovar i tornar a imprimir tots els certificats expedits (des que s'haja 
instal·lat la versió anterior), així com modificar el comptador o eliminar una entrada del 
registre si es va crear erròniament.

Procés Web de permutes
Una vegada finalitzada la matrícula, per a facilitar les permutes de grup s'ha creat un 
procés que extrau d'Allegro uns fitxers amb els grups i alumnes matriculats. Eixos fitxers 
es pugen al servidor Web on els alumnes poden sol·licitar permutar el seu grup per un 
altre i el sistema busca les coincidències. Una vegada finalitzat el termini Donat per a les 
permutes, es tornarà al centre un fitxer amb les permutes realitzades que el centre 
carregarà en Allegro perquè queden assentades.
La generació i càrrega d'eixos fitxers en Allegro es troben en ‘Processos / Processos 
diversos' en les opcions Generar fitxers per a procés de permutes Web i Carregar 
permutes realitzades en Web. Més informació en els documents d'ajuda.

http://www.edu.gva.es/soportegc/documents/allegro/Documents/proces_de_permutes_web.pdf

