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Adelheid Mortensen Huuse   
to
: 

Nina Cecilie Norberg, Geir Magne Vangen, Knut Løvold 31.08.2012 13:06 

 Hide Details 

  
   
From: Adelheid Mortensen Huuse <a.m.huuse@usit.uio.no>  

   
To: Nina Cecilie Norberg <Nina.Cecilie.Norberg@lanekassen.no>, Geir Magne Vangen <g.m.vangen@usit.uio.no>, Knut Løvold <knut.lovold@usit.uio.no>,   

   
  
  
 
Hei Nina, 

 

Jeg synes det høres svært fornuftig ut å prøve å rydde opp i all manuell  

rapportering som gjøres med data fra FS til dere. 

 

Selv begynner jeg i ny jobb på mandag, så jeg får ikke fulgt dette opp  

videre. Jeg sender denne derfor videre til Geir Vangen og Knut Løvold  

som må følge dette opp videre. 

 

Hilsen Adelheid 

 

On 30.08.2012 11:00, Nina Cecilie Norberg wrote: 

> Hei igjen Adeleheide! 

> Da har jeg fått forankret mot ledelsen av vi ønsker å motta datafangst på delstudier. 

Kan ikke dere gi beskjed når dere er klare for å påstarte jobben på design av filformatet? 

Her har vi jo selvfølgelig en del ønsker. 

> 

> Vi har også kommet på en annen ting dere gjør manuelt per dags dato, men som kan 

gjøres maskinelt i stede og kanskje spare lærestedene for arbeid. Det gjelder 

studentstatus sommer. Per dags dato så må lærestedene sende lister med fødselsnummer 

for hvem som har gyldig studentstatus. Kan der være interesant å se på en maskinell 

overføring av dette for dere? 

> 

> Nina 

> 

> 

> -----Original Message----- 

> From: Adelheid Mortensen Huuse [mailto:a.m.huuse@usit.uio.no] 

> Sent: 18. juni 2012 10:32 

> To: Nina Cecilie Norberg 

> Cc: Geir Magne Vangen 

> Subject: Re: Delstudier i utlandet og Lånekassen 

> 

> Hei, og takk for tilbakemelding. 

> 

> Jeg skal sende denne videre til Geir og til høstens første møte i godkjenningsgruppa 

også. 

> 

> Ut fra hva jeg kan se nå, er mai 2013 også realistisk for oss å ha noe klart som 

kan sendes over, tviler på at vi er klare før. Arbeidet med en ny modul har blitt 

noe utsatt grunnet streiken. Å kunne sende noe i excel vil være veldig avlastende 

i første omgang. Samtidig er det veldig bra at dere kan se på muligheten for å få 

all rapportering fra FS over på Webservice med tiden. 2014 er ikke lenge til. :) 

> 

> Når det gjelder levering til to servere så må Geir Vangen svare på det. 

> Skal sende spørsmålet videre til ham. 

> 

> Så avventer vi bare oppdatering fra dere når dere vet mer om eventuelt starttidspunkt 



for å kunne motta filer med forhåndsgodkjenninger. Det vil jo måtte innebære en 

stor endring å få 10.000 personer i året over fra papirsøknader til elektroniske 

filer for alle involverte parter. 

> 

> God sommer! 

> 

> Hilsen Adelheid 

> 

> 

> On 12.06.2012 14:05, Nina Cecilie Norberg wrote: 

>> Hei og takk for sist! 

>> 

>> Først vil jeg beklage for sen tilbakemelding. 

>> 

>> ** 

>> 

>> *Delstudier i utlandet * 

>> 

>> På møtet vårt diskuterte vi at det er ønskelig for alle parter å få på 

>> plass en webservice som gjør at vi kan få informasjon om kunder som 

>> tar delstudier i utlandet. På kortere sikt ønsker dere  å sende samme 

>> informasjon på Excel, slik at vi kan bruke den i vår saksbehandling. 

>> Det vil gjøre at dere sparer en del saksbehandling. Jeg jobber 

>> fortsatt med dette forslaget mot Lånekassen og har ikke fått noe 

>> endelig svar på at dett er ok enda. 

>> 

>> Vi har totalt ca 10.00 på delstudier i utlandet. Vi har den største 

>> innkomsten av slike saker i januar og fra og med starten av mai (når 

>> vi åpner nettsøknadene våre). Dersom det blir aktuelt vil det derfor 

>> være aktuelt å sikte seg inn på at denne excelfilen er klar til mai 2013. 

>> 

>> Jeg sender dere oppdatering når dette er avklart. 

>> 

>> *Webservice i stede for filer * 

>> 

>> Vi snakket også om at dere ønsker å gå over til webservice i stede for 

>> filer for eksamensdata, studentstatus og utdanninger. Det er for å få 

>> bedre kontroll på data. Dette er også noe vi i Lånekassen ønsker. 

>> 

>> Samtidig er det slik at vi akkurat er ferdige med å utviklet det nye 

>> mottaket av filer fra dere. Dette skal sette i produksjon til vi åpner 

>> nettsøknadene våre i mai neste år. For at vi skal få med endringene 

>> til da må det være ferdig utviklet til november noe vi dessverre ikke 

>> ser ut til å klare. I månedene etter mai neste år ser vi for oss at vi 

>> må jobbe mye med feilretting etter at vi har gått i produksjon med den 

>> nye løsningen. Å gå i gang med webservice i stede for filoverføring 

>> blir dessverre  ikke aktuelt for tidligst 2014 på grunn av den veldig 

>> spesielle situasjonene vi er i nå. 

>> 

>> *Levere til to servere * 

>> 

>> Til slutt har jeg ett spørsmål. I en overgangsfase fra det nye til det 

>> gamle saksbehandlersystemet vårt ser vi for oss at dere i en 

>> overgangsperiode kanskje må levere filene til to ulike servere. Er 

>> dette problematisk for dere? 

>> 

>> Vennlig hilsen 

>> 

>> *Nina Norberg * 

>> 

>> rådgiver 

>> 

>> <http://www.lanekassen.no/> 

>> 

>> Kompetansesenter læresteder|Modulis 



>> 

>> 73880645|45665676| nina.cecilie.norberg@lanekassen.no 

>> 

>> www.lanekassen.no 

>> 

> 

> -- 

> Adelheid Mortensen Huuse 

> Overingeniør 

> FS-gruppa - SUAF/USIT, Universitetet i Oslo 

> Besøksadresse: Forskningsveien 3B, 0373 Oslo 

> Postadresse: Pb. 1086 Blindern, 0317 Oslo 

> E-post: a.m.huuse@usit.uio.no 

> Tlf: 22850492/95823098 

> http://www.usit.uio.no/suaf/index.html 

 

--  

Adelheid Mortensen Huuse 

Overingeniør 

Gruppe for FS-støtte - SUN/USIT, Universitetet i Oslo 

Besøksadresse: Forskningsveien 3B, 0373 Oslo 

Postadresse: Pb. 1086 Blindern, 0317 Oslo 

E-post: a.m.huuse@usit.uio.no 

Tlf: 22850492/95823098 

http://www.usit.uio.no/suaf/index.html 

 


