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 Description     

I forbindelse med studentbevis-appen, kommer det forespørsler om det skal være mulig for 

studenter å laste opp bilde til bruk i FS og tilhørende systemer via Studentweb. 

Foreløpig er det ikke kommet et konkret endringsønske, men saken er såpass aktuell at 

Studentweb-gruppen bør ta stilling til det. 

Institusjoner må i dag hente studentbilder inn i FS fra eksterne systemer som bl.a. 

studentkortdatabase. Noen har automatisert import av disse bildene. Andre har mer manuelle 

løsninger, mens andre igjen ikke har fått på plass studentbilder i det hele tatt. 

Bør studenten selv kunne laste opp profilbilde gjennom Studentweb? For noen vil det kunne 

lette arbeidet med å få bilder inn i FS, samtidig som det gir studenten mer innflytelse over 

hvilket bilde som brukes på studentbevisappen eller på Fagpersonweb.  

Profilsiden inneholder kontaktopplysninger og annen personlig informasjon som er registrert 

på studenten i FS. Studenten har derimot ikke mulighet til å se hvilket bilde som er lagt inn på 

vedkommende i FS, selv om dette brukes av fagpersoner gjennom Fagpersonweb.  

Saken gjelder altså to ting: 

 Fremvisning av registrert studentbilde på Studentweb 

 Mulighet til å laste opp nytt bilde på Studentweb 

Faktorer som må med i betraktningen: 

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-2011
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-2011
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D12233%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22affectedVersion%22%3D15787%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D15787%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=svenpetn


Stor utviklingsjobb. Må prioriteres mot andre utviklingsbehov.  

Lite kontroll over hva slags bilde studenten laster opp (kan f.eks. laste opp et bilde av Donald) 

Må legge inn "La stå"-funksjon i klienten for å hindre evt. overskriving av automatisk import 

av bilder. 

Flere momenter? 
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