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2. Referat fra møte i EVU-gruppa 27. og 28. januar 2015 

Referatet tas til etterretning og godkjennes uten merknader da det er så lenge siden møtet ble 
avholdt.  

 

3. Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden godkjennes uten kommentarer.  

 

4. Orientering om utvikling av eksisterende EVUweb siden forrige møte 

Følgende har vært gjort i 2017: 

- Dokumentopplasting 

- Endring av driftsmiljøet for å få opp stabiliteten 

- Noen feilrettinger 

 

Spørsmål om dokumentopplastning i EVUweb 2 og 3: Dokumentopplastning er lagt til å 

EVU2, og skal utbedres i EVU3. Medlemmene i gruppa er fornøyd med at 

dokumentopplasting er kommet på plass, men det er behov for noen forbedringer i FS-

klienten for at funksjonaliteten kan utnyttes fullt ut. 

 

Gruppa ønsker seg en overgangsknapp fra kursdeltakelsesbildet til dokumentarkivet, slik 

at dokumentene blir lett tilgjengelig for den som behandler søknadene i FS. Nå må man 

over i bildet Person / student for å finne overgangsknapp til dokumentarkivet. 

 

Gruppa ønsker også en tydelig markering på søknadsalternativer om søker har lastet opp 

dokumenter til søknaden sin. Per nå må alle sjekkes manuelt, og gjerne flere ganger, da 

det ikke kommer opp varsel om det er lastet opp dokumentasjon. 

 

Under denne saken ble det også diskutert hvordan institusjonene skal forholde seg til at 

opptak til etter- og videreutdanning kan skje både i EVUWeb og i Søknadsweb. KDTO 

anbefaler at Søknadsweb brukes til å håndtere de mer kompliserte opptakene, der for 

eksempel opptakskravene har mange tilleggskrav. EVUWeb er på sin side mer fleksibel 

med tanke på opptaksperioder og frister, og er særlig godt egnet til kortere kurs som 

ikke passer inn i de ordinære opptakene.  

 

5. Orientering om status for arbeidet med ny EVUweb og videre planer for 

prosjektet, foreløpig releaseplan 

 

Prosjektet med nyskriving av EVUweb begynte med møte i ekspertgruppa I januar 2015, 

der første versjon av kravspesifikasjonen ble utformet. Utviklerne begynte på prosjektet 

1. november 2017. 

 

Rammene for prosjektet er: 

– Nyskriving av applikasjonen med forbedringer 

– Nettbetaling 

– Webservice-lag mellom webapplikasjon og database 

 

Utviklerne har fra november 2017 jobbet med: 

 Oppstartsseminar før jul der Per Arne Krumsvik fra ekspertgruppa deltok 
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 Teknologivalg og overordnet arkitektur 

 Oppsett av utviklingsmiljø 

 Grovskisser av den nye applikasjonen 

 

Merknad: 

Følgende teknologivalg er gjort: Webapplikasjonen skal lages med Scala, Play Framework 

og React + Redux. Webapplikasjonen skal kommunisere med databasen via webservicer 

laget med Java og Spark. 

 

Det foreligger ikke noe estimat på ferdigdato ennå. Arbeidsplanen for CERES for 2017, 

som er grunnlagsdokument for tildeling av ressurser til de forskjellige prosjektene, hadde 

stipulert at første versjon skulle være i produksjon 1. desember 2018. Siden prosjektet 

startet opp 2 måneder senere enn planlagt, blir tilsvarende dato 1. februar 2019. Denne 

datoen er høyst foreløpig. Et mer detaljert estimat for prosjektet forventes å kunne 

gjøres i løpet av våren 2018. 

 

Utviklingsteamet på EVUweb3 jobber også på Studentweb og ROMS, så framdriften 

avhenger også av arbeidsmengden på de andre applikasjonene.  

 

Foreløpig releaseplan EVUweb3:  

KDTO la fram to alternative forslag til releaseplan. Begge forslagene innebærer at det 

lanseres en minimumsversjon så tidlig som mulig, med fokus på funksjonalitet som kan 

erstatte den eksisterende applikasjonen, og at helt ny funksjonalitet kommer i senere 

versjoner. 

 

Alternativ 2 innebærer imidlertid at første versjon leveres som en pilotversjon uten 

foretaksregistrering og tilbys til institusjoner som ikke bruker denne funksjonaliteten i 

dag. Foretaksregistrering vil da utvikles parallelt med pilotperioden på første versjon, slik 

at første versjon som kan erstatte den gamle applikasjonen for alle institusjoner vil 

komme omtrent like tidlig som i alternativ 1. 

 

De alternative releaseplanene er lagt ved i slutten av dette referatet. KDTO presiserer at 

disse planene er utkast som kan bli endret underveis i utviklingsløpet. 

 

Medlemmene i ekspertgruppa tar med seg forslagene til releaseplan hjem, og drøfter 

hvilke alternativ som kan være aktuelt. Saken tas opp igjen på neste møte. 

 

6. Oppfølgingssaker fra forrige møte 

6 a. Resultat av høringer 

Gruppen har ingen spørsmål eller kommentarer til høringen. KDTO innarbeider resultatet 

av høringene i kravspesifikasjonen. 

 

6 b. Juridiske vurderinger 

CERES’ jurister har gitt sine vurderinger av enkelte juridiske forhold vedrørende ny 

EVUWeb. Vurderingene er ikke oppdatert i forhold til GDPR, men juristene har signalisert 

at det innholdsmessig ikke har stor betydning for annet en de konkrete lovhjemlene det 
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henvises til. Juristene vil bli bedt om å lage en oppdatert versjon når forslaget til 

endringer i Universitets- og Høgskoleloven som er under behandling i departementet nå, 

er vedtatt1. 

 

Konklusjon fra den juridiske vurderingen:  

For å ivareta den registrertes personvern og rettigheter på best mulig måte, bør 

søknadsprosessen i EVUWeb 3 være todelt.  

I del 1 kan foretaksregistrator foreta påmeldingen til etter- og videreutdanning. I del 2 kan 

den ansatte logge seg inn og bekrefte påmeldingen, og samtidig velge å samtykke til 

resultatutveksling og laste opp annen nødvendig dokumentasjon. Etter at påmeldingen er 

bekreftet, kan det innhentes GSK-konklusjoner elektronisk. 

 

Kommentarer fra KDTO:  

 Kravet om todelt påmelding gjelder primært for påmelding til kurs som krever 

saksbehandling. Påmelding til kurs hvor det ikke er opptakskrav er kanskje mulig å gjøre 

med direkte påmelding av foretaksregistrator.  

 Det vil komme varsler på søkere med sanksjoner i RUST i EVU-modulen, slik at 

saksbehandler kan vurdere om sanksjonen diskvalifiserer søker for opptak. Dette er 

allerede under utarbeidelse. 

 

Spørsmål, kommentarer og innspill fra ekspertgruppen:  

 HiØf: Det er ønskelig å få opp varsel om en kursdeltager har utestående betalinger til 

institusjonen når vedkommende søker seg til nye kurs.  

 UiS: har også opplevd problemstillingen hvor kursdeltagere søker nytt opptak uten å ha 

betalt regning fra tidligere kurs. De håndterer disse sakene manuelt, og holder tilbake 

karakteren for beståtte kurs fram til deltager betaler kursavgift.  

 NTNU er positiv til forslaget til løsning for foretaksregistrering.  

 

7. Diskusjonspunkter for ny EVUweb 

7 a. Innlogging med Dataporten 

ID-porten og Feide skal støttes i EVUweb3. De som ikke kan brukes disse 

innloggingsmetodene er utenlandske søkere uten norsk fødselsnummer eller D-nummer 

som ikke allerede har en Feide-konto.  

 

Spørsmål til gruppen:  

1. Må vi lage en innloggingsløsning for denne søkergruppen, eller kan vi bruke andre 

innlogginger, som Facebook, Twitter, Google, o.l.? 

 

Problemstillingen bør ses i sammenheng med innloggingsløsninger som brukes i 

Søknadsweb og Nomination.  

 

2. Kan Dataporten dekke behovet? Dataporten støtter Feide, ID-porten, Facebook, 

Twitter og LinkedIn.  

 

                                                   
1
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-nye-endringer-i-

universitets--og-hoyskoleloven/id2568268/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-nye-endringer-i-universitets--og-hoyskoleloven/id2568268/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-nye-endringer-i-universitets--og-hoyskoleloven/id2568268/
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Kommentar fra NTNU: kan det tenkes at søkere har betenkeligheter med at 

offentlige institusjoner benytter seg av tjenester levert av internasjonale selskaper for 

at søkere skal kunne søke til norske institusjoner? 

 

Facebook og Twitter er ikke tilgjengelig i enkelte land, som Kina. Er dette 

problematisk? Flere er enige i at det er viktig å ikke velge løsninger som utestenger 

enkelte søkergrupper. 

 

Konklusjon:  

 Det er viktig at det velges en løsning som ikke stenger enkelte søkergrupper ute, 

og slik sett er det risikabelt å velge en løsning som kun støtter store amerikanske 

selskaper.  

 Det er akseptabelt at første versjon av EVUweb ikke har optimal funksjonalitet for 

søkere uten norsk personnummer eller D-nummer, så lenge dette kommer på 

plass etter hvert.  

 

7 b. Foretaksregistrering 

KDTO foreslår en todelt løsning i tråd med juridisk utredning: 

1. Foretaksregistrator logger seg inn i EVUweb og registrerer nødvendige 

kontaktopplysninger til alle sine deltakere. Opplysningene lagres midlertidig i FS-

databasen.  

2. FS sender ut en e-post til alle påmeldte deltakere med beskjed om å bekrefte 

påmeldingen  

3. Deltakeren klikker på en lenke i e-posten som tar henne til riktig sted i EVUweb. Hun 

logger inn og går gjennom resten av søknadsprosessen som normalt. Søknaden blir 

lagret i FS med kobling til riktig foretak 

 

Kommentarer: ingen er negative til forslaget, og ekspertgruppen tar forslaget med hjem til egen 

institusjon for drøfting.  

 

Konklusjon: Saken tas opp igjen på neste møte.  

 

7 c. Øvrige endringsforslag til kravspesifikasjonen 

Gjennomgang av endringsforslag fra NTNU: 

2.10 Kvitteringsepost 
Innspill fra NTNU: 

Vi ønsker mulighet til å redigere teksten i kvitteringseposten som sendes ut når søknad er fullført.  
Det er forskjellige behov for informasjon i de forskjellige kursene. 
  
Konklusjon: 

KDTO legger dette inn i kravspesifikasjonen. 
 

2.16 Minstekrav til første versjon av EVUWeb3 
Innspill fra NTNU:  

Det bør også være mulighet for venteliste. Dette spesielt hvis det skal utvikles mulighet for stenging 
av kurs ved maks antall påmeldte.  
 
Kommentarer:  
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 UiO: ikke livsviktig for dem at dette er på plass til første versjon. Ny innlogging er viktigere 
enn ventelisteplasser. 

 
Konklusjon: KDTO presiserer i kravspesfikasjonen at stenging ved maks antall påmeldte henger 
sammen med ventelistefunksjonalitet. 
 

4.2 Menyvalg, side 15 
Innspill fra NTNU: 

«På startsiden kan deltakerne finne ulike valg:» Det foreslås at fullførte kurs og betaling skal vises 
her. Dette er ok for kurs uten studiepoeng, men for kurs med studiepoeng mener vi at det er bedre at 
fullførte kurs og betaling vises på Studentweb. 
 
NTNU er snart i mål med et prosjekt hvor vi skal bruke Betalingsmodulen i FS til reskontro og få 
framvisning av betalingsinformasjon for kursavgift i Studentweb. Det vil bli ryddig for kursdeltakerne å 
finne betalingsinformasjon for kursavgift og for semesteravgift på samme sted. 
 
Momenter fra samtalen: 

Under dette punktet ble forholdet mellom Studentweb og EVUWeb diskutert. Gruppa ønsker at 
kursdeltakerne/studentene skal få mest mulig av informasjonen sin på ett sted. Det betyr i 
utgangspunktet at videreutdanningsstudenter skal forholde seg til Studentweb for å få informasjon fra 
institusjonen. Etterutdanningskursdeltakere som ikke er studenter, og som dermed ikke nødvendigvis 
har tilgang til Studentweb, har imidlertid behov for å få en del tilsvarende informasjon i EVUWeb. 
 
For videreutdanningsstudier betyr det da at studentene søker opptak enten i EVUWeb eller 
Søknadsweb og følges opp videre i Studentweb. For etterutdanningskurs vil kursdeltakerne melde 
seg på i EVUWeb og følges opp videre samme sted i den grad det er behov for det. For enkelte kurs 
(Etter- og videreutdanningskurs der det er frivillig å ta eksamen) vil det være en kombinasjon av disse 
to kategoriene. 
 
Det må diskuteres nøye hva EVUweb skal være. Skal det være en søknadsportal, eller en kombinert 
søknads- og studentportal? UiO lurer på om de egentlig bare trenger en variasjon av Søknadweb og 
Studentweb. Og legge til foretaksregistreringsfunksjonalitet, som i stor grad sammenfaller med 
funksjonaliteten til Nomination. 
 
Etterutdanningsmodulen er svært fleksibel med tanke på studierettsperioden for 
videreutdanningsstudentene, og det er mulig å gi studentene studierett bare i en kort periode rundt 
eksamen dersom institusjonen ønsker det. På institusjonene som er representert i ekspertgruppa er 
det imidlertid vanligst å gi studentene studierett for hele kursperioden. Dette ikke minst fordi tilgang til 
brukerkontoer, LMS, osv. gjerne er knyttet til studieretten. 
 
Det gikk fram av diskusjonen at institusjonene har forskjellige måter å bruke etterutdanningsmodulen 
og EVUweb på, og at man til dels også bruker forskjellig terminologi. NTNU kaller eksempelvis alle 
som behandles i EVU-modulen, kursdeltakere. De andre institusjonene bruker begrepet kursdeltakere 
om deltakere på etterutdanningskurs (deltagere som ikke overføres som programstudent), mens 
deltakere på videreutdanningsstudier kalles studenter (siden de får studierett og opprettes som 
programstudenter). 
 
NTNU bruker EVUweb som en påmeldingsportal til både etterutdanning og videreutdanning. De 
andre institusjonene bruker både EVUweb og Søknadweb, og særlig brukes Søknadsweb for opptak 
til videreutdanningskurs. Hvorvidt et kurs/studium har opptak via Søknadsweb eller EVUweb, har 
også gjerne å gjøre med om det er opptaksavdelingen eller etter- og videreutdanningsavdelingen som 
har ansvar for opptaket. 
 
Konklusjon: Det prioriteres ikke å vise betalingsinformasjon om semesteravgift i EVUweb, men 

kursavgift må vises for rene kursdeltakere. Informasjon om avlagte eksamener vises ikke i EVUweb. 
Her er det mer naturlig å henvise til Studentweb, eventuelt lenke til Vitnemålsportalen. 
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4.4 Varsler 

Vi mener at varsel om betaling av kursavgift skal komme på Studentweb og ikke på EVUweb for kurs 
med studiepoeng. For kurs uten studiepoeng er det fint at varsel om betaling av kursavgift kommer på 
EVUweb. 
 
Kommentarer: 

Det henvises til diskusjonen under forrige punkt. 

8.3 Ønsker for framtiden 

NTNUs rutine på de fleste kurs er at vi foretar et manuelt opptak og genererer faktura etterpå. 
 
Vi legger nå opp til å bruke Betalingsmodulen i FS som reskonto og framvisning av 
betalingsinformasjon i Studentweb for enkeltstudenter. 
 
Hvis bedriften skal betale kursavgiften går det informasjon til et aksesspunkt (eksternt firma), som 
«sender ut» alle EHF-fakturaer og sender ut faktura som pdf-fil til de som ikke har EHF. 
 
NTNU har også kurs hvor det er automatisk opptak og hvor løsninger for direktebetaling er aktuelt. 
Dette må vel sees i sammenheng med omskriving/utvikling av Betalingsmodulen og evt. med NTNU 
sin egen utvikling av handlekurv. 
 
Kommentarer: Dette bør ses i sammenheng med nyskriving av betalingsmodulen, og her kan 

kanskje et framtidig prosjekt se til NTNU for om noe av det de har gjort kan gjenbrukes. 
Kommentarene fra NTNU legges inn i kravspesifikasjonen. 

9.3 Avlagte kurs 

Innspill fra NTNU: 
Vi ønsker at kursdeltakerne skal få informasjon om avlagte emner/studiepoeng (kurs) på Studentweb. 
 
For kurs uten studiepoeng kan evt. denne informasjonen vises på EVUWeb. Vi har ikke brukt 
«Godkjent = J» for å indikere at et kurs er fullført. 
 
Momenter fra samtalen:  

Det var enighet i gruppa om at datakvaliteten på avlagte kurs er for dårlig, og at dataene er for dårlig 
sikret til at FS kan fungere som kilde for autoritativ informasjon om avlagte kurs. Gruppa ønsker 
imidlertid en bedre løsning for dette. Kanskje kunne man hatt en type «avlagt kurs»-protokoll à la 
vurderingsprotokoll for etterutdanningskurs som ikke gir studiepoeng. Slike «protokollførte» kurs vil 
kunne vises fram som fullført/godkjent på EVUweb. Det er ikke nødvendig at historiske data 
konverteres for at en slik løsning skal gi verdi for institusjonene.  
 
Konklusjon: Det er enighet om at det er ønskelig å få på plass/forbedre funksjonalitet for å få 

oversikt over hvem som har bestått hvilke kurs. 
 
Merknad: KDTO kommer tilbake med forslag til implementasjon på neste møte. 

EVUWeb og Studentweb 

Innspill fra NTNU: 

Er det mulig å få til en løsning for informasjon om betaling, fullførte kurs og evt andre ting «speiles» 
på EVUWeb og Studentweb? 
 
Konklusjon: Nei, det må utvikles separat i de to applikasjonene.  

10 Spørreskjema 

Innspill fra NTNU: 
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Vi har behov for å ha forskjellige spørreundersøkelser til forskjellige kurs. Eventuelt å ha en standard 
spørreundersøkelse med mulighet for tilleggsspørsmål på enkelte kurs. Det bør også være mulig å 
svare forskjellig på det samme spørsmålet på forskjellige kurs. 
 
F.eks. 
Ønsker du dobbelt rom eller enkeltrom? 
På et kurs ønsker hun enkeltrom, men på et annet kurs ønsker hun dobbeltrom. 
 
Konklusjon: Dette presiseres i kravspesifikasjonen.  
 

Andre kommentarer/innspill som kom opp gjennom møtet:  

 EVU må også huskes på når ny opptaksmodul skal lages! Så EVU må løftes opp i utviklingen 
av nye opptak/fagskoleprosjektet. 

 Når nyskrivingen går i gang må det jobbes med god dokumentasjon. Dokumentasjonen til 
dagens etterutdanningsmodul er ikke veldig forståelig. Gruppen forventer derfor at 
dokumentasjonen blir bedre i framtiden.  

 

8. Gjennomgang og prioriteringer av saker på ønskelisten 

Avviste ønsker: 

 EVUWEB-243: Som foretaksregistrator ønsker jeg å kunne hente GSK på deltagere jeg 
registrerer som en registrert med GSK i FS-basen eller SO. 
 
Avvist av juridiske årsaker, jf. notat om juridiske avklaringer. 
 

 EVUWEB241: Som deltaker ønsker jeg selv å besvare tilbud på søknader foretatt av 
foretaksregistrator. 
 
Avvist da funksjonalitet vil bli ivaretatt i EVUweb3 og er påkrevd, jf. notat om juridiske 
avklaringer. 

 
Prioriterte ønsker: 

 FS-221: Som saksbehandler ønsker jeg å få samme mulighet for registrering av 
mangelkoder som i opptaksmodulen.  
 

 FS-220: Som saksbehandler ønsker jeg å kunne registrere tilbudsstatus i EVU på 
kursdeltaker og håndtere venteliste. 
 
Kommentar: Ønskelig å få på plass visning av ventelistenummer i rapport FS431.001, 

selv om ventelistenummeret må settes manuelt i Kursdeltager-bildet og det ikke 
oppdateres automatisk.  

 
Innkomne ønsker: 

 FS-589: EVU: Etterutdanningskurs samlebilde - Som saksbehandler ønsker jeg at 
merknadsfeltet fra Deltaker skal byttes ut med merknadsfeltet fra Kursdeltakelse i 
underbildet Deltakere  
 
Kommentar:  

o Det varierer hvilke bilder institusjonene bruker for å saksbehandle søknader. 
Derfor ulik praksis i bruk av merknadsfeltet. 
 

Konklusjon: Forslaget sendes på høring. Hvis høringen støtter forslaget settes dette på 

prioritert liste. Prioritetsstatus A.  
 

 FS-588: EVU: Som deltaker ønsker jeg å kunne oppgi jobb-epostadresse i tillegg til privat 
adresse, slik at jeg slipper å oppleve at jobb-epostadressen jeg oppga, blir overskrevet 
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av KORR  
 
Kommentarer: 

o Flere ønsker at kursdeltager legger inn både privat- og jobbadresse. 
o Enkeltvedtak skal sendes til adresse registrert i KORR. Derfor vil det være 

behov for å hente kontaktinfo derfor. Jobbadresse må derfor være i tillegg.  
  

Konklusjon: 6 stemmer for å sette på prioritert liste. Prioritetsstatus B. 
 

 FS-587: EVU: Som deltaker ønsker jeg at institusjonen blir informert hvis jeg melder meg 
på kurs med overlappende tidsperiode, slik at jeg slipper å bli fakturert for kurs jeg ikke 
har mulighet til å delta på.  
 
Kommentarer: 

o Ulike meninger. Noen mener at dette er deltagerens ansvar og eventuelt 
problem, og derfor ikke noe som skal prioriteres. Andre mener at dette er nyttig 
funksjonalitet, da dette vil gjøre at deltagere slipper faktureringer på kurs de ikke 
kan delta på. Dette avhjelper både institusjonen og kursdeltageren.  

o Kan det lages forenklet funksjonalitet for dette? Type en hake på deltagere som 
har søkt på flere kurs?  
 

Konklusjon: Diskuteres mer inngående på neste møte.  
 

 FS-586: EVU: Som søker ønsker jeg å kunne melde meg på et kurs med ledige plasser 
etter at trekkfristen er passert  

 
Kommentarer: 

o Mulig dette ikke lar seg implementere i dagens EVUweb, og derfor må vente til 
ny EVUweb. 

o Kanskje dette ikke er nødvendig funksjonalitet. Mange har bindende påmelding 
etter søknadsfrist, men sender ut angrerettskjema etter at svar på søknad er 
gitt? Kanskje det heller er angrerettskjema som er ønskelig funksjonalitet?  

o Viktig at institusjonene får varsel dersom noen trekker seg. HiØf sender dette inn 
som et endringsønske.  

 
Konklusjon: Behandlingen av denne saken utsettes til neste møte.  
 

 FS-585: EVU: Som saksbehandler ønsker jeg informasjon om at en søker har lastet opp 
dokumentasjon i EVUweb 
 
Kommentar: Dette må prioriteres høyt, men saken må gjennomgås i detalj før det 

vurderes om den skal prioriteres eller hvordan saken skal beskrives.  

 

9. Neste møte og videre arbeid 

 Enighet om nytt møte medio mars. Møte rett før påske.  

 Tema:  

o Gjennomgang av ønskelisten (resterende saker og eventuelle nye saker).  

o Vise litt i EVUweb og modulen 

o Dykke dypere i enkelte deler av det som skal utvikles i EVUweb3.  

 

10. Eventuelt  

 Ønske om å arrangere et superbrukerkurs for etterutdanningsmodulen og EVUweb. En arena 
for å del erfaringer og praksis, slik at ansatte på institusjonene kan lære av hverandre.  

Oppfølgingssaker 
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Nr. Hva skal følges opp? Ansvar 

O2018-01 Overgangsknapp til dokumentarkiv (ref. sak 4) KDTO sjekker mulighetene 

O2018-02 Markering av søkere som har lastet opp nye 
dokumenter (ref. sak 4) 

KDTO sjekker mulighetene 

O2018-03 Drøfte alternativene til releaseplan før på egen 
institusjon 

Alle 

O2018-04 Drøfte alternative løsning for 
foretaksregistrering på egen institusjon 

Alle 

O2018-05 Forslag til implementasjon for kursprotokoll KDTO 

O2018-06 Forbedre brukerdokumentasjon til EVU-
modulen 

KDTO (meld gjerne inn hvilke 
deler av dokumentasjonen som 
har størst behov for forbedringer) 

O2018-07 Ventelistenummer i rapport FS431.001 KDTO sjekker mulighetene 

O2018-08 Høring om merknadsfelt i Etterutdanningskurs 
samlebilde 

KDTO 

O2018-09 Oppdatere kravspesifikasjon med siste 
endringer 

KDTO 
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Vedlegg: Foreløpig releaseplan EVUweb 3 

Alternativ 1: Ordinært releaseløp 

Versjon 3.0 (erstatter eksisterende versjon) 

 [EVU3-4] Kursoversikt (forside) 

 [EVU3-5] Innlogging for søker 

 [EVU3-83] Påmelding/søknad til kurs 

 [EVU3-6] Oppdatere personprofil 
 [EVU3-7] Gjenbruk av personinfo fra FS-basen og fra innlogging, fremvisning av GSK-vedtak 
 [EVU3-9] Dokumentopplasting 
 [EVU3-21] Spørreskjema 
 [EVU3-13] Akseptanser (dersom nødvendig for annen funksjonalitet) 

 [EVU3-10] Oversikt over status for søknad/tilbud 
 [EVU3-11] Svare på tilbud 
 [EVU3-12] Mine kurs: Aktive kurs 
 [EVU3-8] Innsyn i egne data 

 [EVU3-58] Kobling mot sanksjoner i RUST 
 [EVU3-19] Innlogging for foretaksregistrator 
 [EVU3-3] Foretaksregistrering 

Versjon 3.1 

 Forbedringer og utvidelser til versjon 3.0 

 [EVU3-7] Kobling mot folkeregisteret 
 [EVU3-7] Kobling mot kontakt- og reservasjonsregisteret 

 [EVU3-7] Kobling mot NVB 
 [EVU3-7] Kobling mot Vitnemålsportalen 
 [EVU3-13] Akseptanser? 
 [EVU3-14] Tidligere avlagte kurs 

 [EVU3-16] Fakturaoversikt 
 [EVU3-22] Saksbehandlerinnlogging 

 [EVU3-64] Varsler for søker/deltaker 
 [EVU3-65] Varsler for foretaksregistrator 

Versjon 3.2 

 [EVU3-18] Nettbetaling 

Versjon 3.3? 

 [EVU3-15] Digitalt kursbevis 

 [EVU3-17] Egengenerering av faktura 
 [EVU3-20] Faktura for foretaksregistrator  

https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-4
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-5
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-83
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-6
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-9
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-21
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-13
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-10
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-11
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-12
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-8
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-58
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-19
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-3
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-13
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-14
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-16
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-22
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-64
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-65
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-18
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-15
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-17
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-20
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Alternativ 2: Pilot med nedskalert versjon før fulldistribusjon 

Versjon 3.0 (Pilot) 

 [EVU3-4] Kursoversikt (forside) 

 [EVU3-5] Innlogging for søker 
 [EVU3-83] Påmelding til kurs 
 [EVU3-6] Oppdatere personprofil 
 [EVU3-7] Gjenbruk av personinfo fra FS-basen og fra innlogging, fremvisning av GSK-vedtak 

 [EVU3-9] Dokumentopplasting 
 [EVU3-21] Spørreskjema 
 [EVU3-13] Akseptanser (dersom nødvendig for annen funksjonalitet) 

 [EVU3-10] Oversikt over status for søknad/tilbud 
 [EVU3-11] Svare på tilbud 

 [EVU3-12] Mine kurs: Aktive kurs 
 [EVU3-8] Innsyn i egne data 
 [EVU3-58] Kobling mot sanksjoner i RUST 

Versjon 3.1 (Fulldistribusjon) 

 Forbedringer og utvidelser til versjon 3.0 

 [EVU3-19] Innlogging for foretaksregistrator 
 [EVU3-3] Foretaksregistrering 

Versjon 3.2 

 Forbedringer og utvidelser til versjon 3.1 

 [EVU3-7] Kobling mot folkeregisteret 
 [EVU3-7] Kobling mot kontakt- og reservasjonsregisteret 
 [EVU3-7] Kobling mot NVB 
 [EVU3-7] Kobling mot Vitnemålsportalen 

 [EVU3-13] Akseptanser? 
 [EVU3-14] Tidligere avlagte kurs 
 [EVU3-16] Fakturaoversikt 

 [EVU3-22] Saksbehandlerinnlogging 

 [EVU3-64] Varsler for søker/deltaker 
 [EVU3-65] Varsler for foretaksregistrator 

Versjon 3.3 

 [EVU3-18] Nettbetaling 

Versjon 3.4? 

 [EVU3-15] Digitalt kursbevis 

 [EVU3-17] Egengenerering av faktura 
 [EVU3-20] Faktura for foretaksregistrator 

 

https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-4
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-5
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-83
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-6
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-9
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-21
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-13
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-10
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-11
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-12
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-8
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-58
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-19
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-3
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-13
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-14
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-16
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-22
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-64
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-65
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-18
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-15
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-17
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-20

