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organisationstillhörgihet som default?
plus att man kan välja till interessanta
andra kalendarier om man är
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Ska höra med Logica hur görligt det
är.../V
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Väljer man dessa själv eller väljs det av systemet? Det väljs utifrån
organisationstillhörigheten i AD:et. /V
Det borde finnas akademi/avdelningsspecifika nyheter som man får vare sig
man vill eller ej... sen måste man ju kunna prenumerera på andra nyhetstrådar
om man vill? /LLA Så blir det...minus prenumerationsfunktionen. Men det är en
bra idé och borde inte vara så svår att fixa. Jag tar det med Logica på måndag.
/V
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