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 Dagsorden 

1. Status for framdrift. 

2. Presentasjon av det som er laget. EpN med felles design. Hva er under arbeid, 
hvor trenger vi innspill. 

3. Alle får jobbe i EpN på egen PC. Bli kjent med applikasjonen. Inntrykk og 
tilbakemeldinger. 

4. Diskutere testing og pilotering. 

5. Eventuelt  
 

 

 



 Referat 

 

 2. Presentasjon av det som er laget. EpN med felles design. Hva er under 
arbeid, hvor trenger vi innspill 

3. Alle får jobbe i EpN på egen PC. Bli kjent med applikasjonen. Inntrykk 
og tilbakemeldinger 

Innspill og diskusjoner etter demonstrasjon og testing: 
 
Utforming: 
 

 Nye emner – det kan være vanskelig å finne tilbake til emnet man har laget etter at man har 
gått ut av det. Ellers også, man kan miste tråden i det man arbeider med.  
Forslag: ha en liste på forsiden over ’Sist viste emner’ 
 

 Ønske om å kunne ha en mer kompakt visning av emnet som helhet, slik at man ikke behøver 
å åpne alle arkfaner og derettet åpne nedtrekk for å få lest emnet som helhet: 
Forslag: ha overgang fra emnet til rapport som lister ut alt.  

 

 Plassering og rekkefølge av feltene bør gjennomgås. Felt som hører tett sammen kan stå ved 
siden av hverandre. Ha med emnenavn i sideoverskriften.  
 

 UiO ønsker at felter som er navnet ’Termin’ skal hete ’Semester’ 
 

 Brukerprofil: ønske om kunne inkludere underenheter  for ”Mine steder” 
 

 I søket mot brukere: ønske om mulighet til å se om personene er fagperson eller om de er 
hentet fra saksbehandlertabellen 

 

 Oversiktsvisningen: ønske om fyldigere informasjon på utlistingen av emner som gjøres for 
valgt sted: Sortere på stadium, fargelegge med stadiets farge, legge på navn, dato for endret 
stadium, vise merke for om emnet utgår eller er nylaget.  Skal man i oversikten kunne velge 
”Inkluder underenheter”?  

 

 Skal fagpersoner få se overikten? Foreløpig: ja. 
 

 Knapp for å lagre eller legge til kommentar ønsker lettere tilgjengelig enn kun på toppen av 
siden. Handligsboksen scrolle nedover? Knapper i bunn? 

 

 Hvis man jobber med flere arkfaner åpne i nettleser – fint å ha emnekoden som navn på 
fanen. 

 

 I nedtrekket over tilgjengelige roller for en bruker: kommentar om at den rolle som faktisk er 
aktiv også er med i lista, f.eks med gråfarge 
 

 Hjelpetekster til feltene: skal det importeres feltbeskrivelser fra FS? Foreløpig nei, da disse er 
beregnet på FS-brukere, ikke faglærere. Ønske om at Epn kommer med et default-sett 
hjelpetekster, som hver instiutsjon kan redigere selv. 
 
 



 Pluss-teknet man trykker på for å legge til ny språkboks på en infotype er ønsker mer 
selvforklarende.  

 

 Teksten på knappen for å endre stadium: ”S1- Utkast – Måforbedres” kan være forvirrende 
for den fagperson som har satt et emne klar til godkjenning. Er teksten en tilbakemelding til 
henne? Når skal man trykke på den? Mulig løsning: at valgene for å endre stadium ligger i et 
nedtrekk, så man mer aktivt må velge; for å skille det fra en tilbakemelding. 
 

 Når man ikke har rettighet til å redigere et emne/et felt: ikke vise blyant ved feltene. 
 
Funksjoner: 

 Enighet om at det skal være frivillig å sende epost nå et emne endrer stadium nedover. Pr. i 
dag skjer det automatisk. Også ønske at det skal være mulig å unnlate å skrive noe i 
kommentarboksen ved underkjenning. 
 

 Bulkoperasjoner: Enighet om at FS-klarerer kan kunne sende emner opp/ned i bulk (velge 
flere emner fra et søkeresultat, og endre stadium på alle samlet). Det er ikke helt avklart om 
at slik funksjonalitet er ønsket tilgjengelig for kvalitetssikrer og godkjenner også. Avventer 
dette evt. til flere brukererfaringer foreligger. I tillegg har UiO og UiB ønske om å kunne 
tilknytte studieprogram i bulk da det ofte er svært mange. 

 

 Innspill på at arbeidslista bør lagres i databasen, og ikke som cookie lokalt på pc-en. 
 

 For å unngå at arbeid går tapt, ønskes påminning om å lagre når man forlater siden eller 
arkfanen  man har registrert i. 

 Det ønskes kntroll ved lagring for hvorvidt andre også har oppdatert emnet samtidig. 
 

 Brukere som ikke lenger er ansatt: hvis de er tildelt en rolle i EpN-databasen, hvordan skal 
diss håndteres? En mulighet for vedlikehold må finnes. 

 

 Ønske om å kunne lagre egendefinsere søk.   
 

 NUS-kode: forslag om  kunne se NUS-koden for det tilhørende studieprogrammet, da emnet 
gjerne skal tilordnes samme kode. 

 

 Vektingsreduksjonsregler, forkunnskapskrav, vurderingskombinasjone og 
undervisningsaktiviteter vil bli håndtert ved å legge inn tekst (ved endring eller 
nyoppretting), og deretter kunne få rapporter på emner som har slik tekst for endring, som 
en arbeidsliste for arbeid som må gjøres i FS. Det er er ønskelig i EpN å kunne vise fram 
eksisterende verdier. 
 

  Diskusjon om låsing av felter  i FS  mens emnet er i EpN: Det er uttrykt behov  behov for å 
kunne gjøre endringer i  låste felter i FS, mens emnet ligger til planlegging i EpN. Særlig for 
institusjoner som har emnet lenge i EpN. Mulig løsning: at en FS-bruker kan valderes til å 
oppheve lås på et emne mdlertidig for å gjøre enedringer i data som står i produksjon. Og 
selv måtte påse at samme endring gjøres i EpN 

 

 Diskusjon om hvordan man skal håndtere situasjoner der verdier som kommer fra FS, men 
ikke ligger som tillatt verdi i verdilista skal håndteres?   

o Ugyldige verdier vises i grått, og skal kunne slettes 



o Dersom feltet er påkrevet, vil ikke EpN godta stadiumemdring før det finnes gyldig 
verdi 

o Skal EpN slette ugyldige verdier automatisk ved overføring til FS (der det kan legges 
inn flere rader og det etter behandling i EpN finnes en lovlig verdi i tillegg til den 
ulovlige) ?  Må vi da se på hvert felt/type eksplisitt for å finne regel for håndtering?  
 

 Hvordan vi håndtere sletting av verdier i FS, som igjen vil påvirke verdilistene i EpN, og 
verdien er i bruk på emner i EpN. Det må på et vis være ulovlig å oppdatere en verdiliste fra 
FS til EpN dersom det vil sette EpN i en ulovlig/ugyldig tilstand. 
 

 
 
 
 1. Status framdrift 

4. Diskutere testing og pilotering 

 

 Tidligere estimat om ferdigstillelse i oktober hadde ikke medregnet implementasjon av FUN, 
og heller ikke at utviklerene ble bundet opp i andre oppgaver i vinter.  Vi ser også at enkelte 
av oppgavene blir større enn først beregnet. I tillegg kommer det oppgaver etter dette møtet 
som må tas inn. 
 

 Driftsmiljøet EpN skal stå i vil være på nødvendig versjon i nov/des. Da vil vi jobbe med å få 
lagt ut testmiljø, slik at deltakerene kan teste med egne data og vise fram til andre kolleger. 
 

 Pilot: UiB og UiS antyder at de kan pilotere i prod for et insitutt eller fakultet vårsemesteret 
2013.  

 


