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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Høgskolen Stord/Haugesund 
Kjetil Hågenvik 

Dato 03.11.2015 
Bilde/Rutine/Rapport/Annet  
Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

rt.uio.no #1829064] VS: [DotNet Internals AS] Re: Trenger 
et nytt datafelt i eksporten fra BAS til FS 

Begrunnelse Trenger nytt datafelt i eksport til BAS for å sikre at en kan 
skille mellom studentnummer og ansattnummer. 

 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 
Beskrivelse av problemstilling 
 
 
 

Feltet Brukernavn i bildet Person/Student brukes som 
utgangspunkt blant annet for brukernavn ved pålogging til 
EpN, men ansatte hos oss som også er studenter får 
studentnummer lagt inn her i stedet. Man kan antakelig 
løse dette ved at eksporten fra BAS blir satt opp slik at man 
klarer å skille ut de som er både ansatt og student, og at 
man da beholder ansattnummer. Det vil imidlertid igjen 
skape problemer dersom de da trenger sin student ID, 
f.eks. ved digital eksamen som gjerne trenger pålogging 
med denne ID’en. Det vil også skape problemer når dette 
feltet skal eksportere FeideID til Alma/Bibsys. 

 

 
 Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 
 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag To felt, et for brukernavn knyttet til studentrollen og et som 
er knyttet til ansattrollen. Da kan man beholde sitt 
brukernavn til f.eks. EpN, samtidig som 
studentbrukernavnet brukes til å eksportere FeideID til 
Alma/Bibsys og gir tilgang til evt. pålogging ved digital 
eksamen. 

Vurdering av konsekvenser  
Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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 Kommentarer  
Omfang  
Kostnader  
Konsekvenser  

 

mailto:fs-support@usit.uio.no


MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT   2 OF 2  
 

 
 Resultat 
 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
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