
   

 

 

Felles studentsystem Telefon: 22852738 
USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 
Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 
0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no 

 
FS-13-037 
 

Referat 
 

 Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 16. januar 

2013 
  

Til stede: 
 
Karine Rabben Pedersen, UiT   
Bente Monsen, UiB 
Alan Belardinelli, UiO 
Oddbjørg Mikkelsen, NTNU 
Ragnhild Paulsen Hamre, HVO 
Andreas Sylte, HiALS 
Anne Lise Lande, USIT 
Brian Talgo, USIT 
Knut Løvold, USIT 

 
 

 
 

Forfall: 

 
Tonje Irene Hansen, UIS 
Thor Højgaard Anti, UMB 
Jannike Hagen Paulsen, HIST 
 
 

 

 
 

  

Møteleder: 
 
Knut Løvold, USIT   

Referent: Brian Talgoog Knut Løvold   

Dato: 16. januar 2013   

Sist endret:    

    

 

 

  



FS-13-037  Side 2 

Referat fra møte i EVU-gruppa 16.01.2013  

 Dagsorden 

 
1. Godkjenning av referat 
2. Presentasjon av nye medlemmer 
3. Gjennomgang av hva som er gjort i EVU modulen 
4. Gjennomgang av hva som er gjort i EVU-web 
5. Gjennomgang av registrerte saker og prioritering av saker i EVU-modulen 
6. Gjennomgang av registrerte saker og prioritering av saker i EVU-web 
7. Eventuelt 
8. Status oppfølgingssaker 
  



FS-13-037  Side 3 

Referat fra møte i EVU-gruppa 16.01.2013  

 

 

1.  Referat fra møte 18. januar 2012 

Godkjent uten kommentarer 
 

2.  Presentasjon nye medlemmer  

 

Nye medlemmer: Andreas Sylte, HiAls, Karine Rabben Pedersen, UiT. Jannike 
Hagen Paulsen, HiST, var ikke tilstede 

 

3.  Gjennomgang av hva som er gjort i EVU modul 

 Løste saker siden forrige møte, og gjenstående fra forrige prioritering 
Ingen kommentar 
 

4.  Gjennomgang av hva som er gjort i EVU-web 

Løste saker siden forrige møte, og gjenstående fra forrige prioritering 
 
Saksnr.: 
199 – Mange problemer med å løse denne men nå skal den være løst. 
209 – Spørreundersøkelser fungerer ikke 100% som de skal. Skal testes videre (se 
RT-sak 966957 fra UiO). En del ting som ikke fungerer men det ser ut som den har i 
hvert fall sluttet å krasje. 
 

5.  Gjennomgang av registrerte saker og prioritering av saker i EVU-

modulen 

Ikke prioriterte saker og nye saker. Ny prioritering. 
 
Saksnr.: 
F226 – Automatisk generering av passord for foretaksregistrator.  Jobber med saken. 
Denne er i etterkant endret slik at passord endres når foretaksregistrator ber om å få 
tilsendt passord på mail i EVU-web 
221 – Mulighet for å legge inn mangelkoder. Ikke gjort. 
220 – Mulighet for venteliste. Mangler fortsatt mulighet for å registrere 
ventelistenummer.  
225 – Henting av GSK, klar, skal ut i neste flis. 
 
Ønskeliste (ikke prioritert): 
Saksnr.: 
260 – Ønske funksjon 
262 – Ønske funksjon 
298 – Denne skal prioriteres. NTNU kan får økonomisk problemer med finansering 
av visse kurs hvis søkere trekker seg etter utvidet søknadsfrist. Det er ønskelig at 
søkere med J i feltet Mottatt kontrakt ikke skal få lov til å trekke seg.  
 

6.  Gjennomgang av registrerte saker og prioritering av saker i EVU-

web 

 
Gjennomgang av registrerte saker og prioritering av saker i EVU-web 
- Ikke prioriterte saker og nye saker. Ny prioritering. 
 
Saksnr.; 
213 Løst i versjon 1.3, februar 2013. 
214 Løst i versjon 1.3, februar 2013. 
216 Løst i versjon 1.3, februar 2013. 
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217 Løst i versjon 1.3, februar 2013. 
180 Løst i versjon 1.3, februar 2013. 
187 Løst i versjon 1.3, februar 2013. 
 
Spørsmål: Når er neste release av EVUWeben?  
Versjon1.3 lagt ut februar 2013 
 
EVUWeb utvikling/ønskeliste 
 
EVUWeb 7 – Feidepålogging. Ikke løst 
EVUWeb 14 – Feidepålogging  Ikke løst 
EVUWeb 28 – Mulighet for foretaksregistrator til å endre egne personopplysninger. 
Ikke løst 
EVUWeb 50 – Logging av foretaksregistrator på deltaker. Ikke løst 
EVUWeb 79 – Kan sees nærmere på dersom dette innrapporteres som et problem. 
EVUWeb 106 – Påloggingsprosess for foretaksregistrator. Delvis løst ved at det 
genereres nytt passord når foretaksregistrator ber om å få tilsendt passord. Se jira sak 
226 for FS 
EVUWeb 119 – Ventelistefunksjonalitet. Ikke på plass 
EVUWeb 125 – Deltakernummer vises i e-postfelt dersom det ikke er registrert e-
mail. Ikke kritisk 
EVUWeb 140 – Visning av GSK ved søknad. Løst 
EVUWeb 141 – Dokumentopplasting. Skal være høyt prioritert. Det er en utfordring 
for deltagere uten fnr. 
EVUWeb 146 – Presentasjon av CO-adresse. Ikke løst 
EVUWeb 147 – Presentasjon av mobil-/hjemmetelefon.Ikke løst 
EVUWeb 151 – Bekreftelse av e-postadresse ved registrering.. Foreløpig ikke aktuelt 
EVUWeb 152 – Betalingsløsninger. Stor jobb, ikke aktuelt. Man kan midlertidig legge 
betalingsinfo inn på tekstfelt. 
EVUWeb 155 – Prioritering på spørreskjema. Skal sees i sammenheng i 
gjennomgang av spørreundersøkelser. 
EVUWeb 156 – Spørreundersøkelse fritekstsvar.. Skal sees i sammenheng i 
gjennomgang av spørreundersøkelser. 
EVUWeb 168 – Åpning av riktig kursside for foretaksregistrator når registrator 
klikker på link på institusjonens kurssider. Dette er vanskelig pga. pålogging 
EVUWeb 171 – Visning på «Mine søknader» hvilke som er registrert av foretak og 
derfor ikke skal endres. Ønskes 
EVUWeb 176 – Feilmelding i spesielle tilfeller. Skal ikke være te problem som søkere 
skal komme borti.Ikke løst  
EVUWeb 179 – Innlogging for tidligere studenter som er registrert med annen e-
post. Ikke løsning før ID portalen er på plass. 
EVUWeb 181 – Trekkfrist. Må først får trekkfrist i klienten. 
EVUWeb 188 – Når en trykker på kursets nettadresse og så tilbaketasten er det 
ønskelig å komme tilbake til kurset man kom fra. Løsningen her er at lenken åpnes i 
et nytt vindu, og ikke samme vindu.  
EVUWeb 191 – Presentasjon av land på personinfosiden utenlands adresse. Tas i 
forbindelse med generell gjennomgang av persinformasjon for alle applikasjoner. 
EVUWeb 195 – USIT klarte ikke å gjenskape problemet hos seg. 
EVUWeb 210 – Teknisk sak 
EVUWeb 211 – Teknisk sak 
EVUWeb 224 – Bruk av ID-porten for pålogging. Høy prioritet (alle er enig). 
EVUWeb 225 - Ønsker at foretaksregistrator skal kunne trekke en søker fram til 
søknadsfrist, selv om det er automatisk JA-svar på Etterutdanningskurset. 
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Prioritering diskusjon: 
Sak 224 – ID-poten er meget viktig; det blir så mye støy’ mede dagens 
innloggingsprosedyre. Oslo bruker ikke systemet (kun til intern FS kurs) på grunn av 
disse problemer. Per i dag gjøres dette manuelt (for de som er registrert tidligere). 
Sak 141 – Dokument opplasting 
Sak 155/156 – Gjennomgang av spørreundersøkelser 
 

7.  Eventuelt 

Det er et ønske om antalls begrensning i EVU kurs. 
Etterutdanning (ingen problem hvis det er ingen krav). 
Videreutdanning (kvalifisering gjører prosessen lit mer innviklet): første mann 
til mølle fungerer bra. Hva med de som ikke kan søker på EVUWeben? 
 
Knut sender ut en mail og ber om tilbakemelding om tilfeller/ønsker og hvor 
hyppig diverse problemstillinger er. Sender også ut tidligere dokumenter. 

 
Utenlandsk adresser legger seg inne i de norske adressefelter på EVUWeb innlogging 
og skaper krøll. Man skal ha på International Address hvis man velger English som 
språk. Knut undersøker dette. Dette fungerer i versjon 1.3. 

 
Det blir stilt spørsmål om EVU dokumentasjonen er a jour? Svar et er egentlig ja, 
med forbehold om noen få avvik. Oppdatert både for modul og web pr. februar 
2013. 
 

8.  Status oppfølgingssaker 

 
Institusjonene 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U3/10 Se sak 1.2: Notatet ”Kontroll av antall 
oppmeldte i EVUweb” tas opp ved egen 
institusjon. Tilbakemelding til før neste møte 
i EVU-gruppen. 

Alle 
medlemmene 
i EVU-
gruppen 

Kun UiB med 
tilbakemelding 
til møtet 
20.01.10 

 

USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U11/10 Fra UiO under sak 5: Ønske om 
begrensning på antall deltakere/søkere som 
kan melde seg til enkeltkurs via EVU-web.   

USIT 
Dette må 
det jobbes 
mer med 

U12/10 Betalingsløsninger i webapplikasjonene 

USIT 

Større jobb 
som er lagt til 
web-
utviklerne.  

 
 

Neste møte:  Torsdag 30.10.2013 kl.9.00-12.00 på Adobe connect 
Deltagere må sjekke med sin institusjon om de har Adobe Connect. 
 


