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1 Godkjenning av referat fra 17. september 2013 

 
 Referatet ble godkjent. 
 
 
 
2 Demo av det som til nå er utviklet 

 
Det som til nå er utviklet ble vist frem. 
 

 
Min profil 

 Fjerne felt for semestertelefon 

 Sette felt for mobiltelefon over hjemmetelefon. 

 I ledeteksten for valg av språk bør det stå Velg målform/språk du ønsker å bli tilskrevet 
på. 

 Samtykke – vise all tekst dersom det ikke er gjort noen valg. 

 Fjerne punktum i tekst for akseptanse til overføring til Felles låneregister 
 

Siden er oversiktlig og fin.  
 

Det kom ønske om at mer informasjon om resultatutveksling sendes til institusjonene. 
 
Mine resultater 

 I pop-upen for fremvisning av statistikk før det stå hvilken år- termin statstikken gjelder 
for. Det er fordi denne statstikken ikke er den samme som vises på karakterutskrifter. 
Statistikken på karakterutskriften mmidles over de 5 siste årene. 

     
 
Karakterutskriftsbestilling 

 Fjerne termin 
 

Mine studier 

 Studierettsperiode bør ha en lengre strek. 

 I stedetfor «Velg» ha «Vis utdanningsplan» 

 Status og oversikt:  
o Fjern studium 
o Vis frem totalt antall studiepoeng som det er krav om 
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 Oppdater og Bekreft 
o Endre navn til Endre utdanningsplan 
o Ved valg av utdanningsplanelement, så vises en pop-up. Tittelen må endres slik 

at det ikke står utdanningsplanelement 
o Vis teksten «søkt undervisningsopptak» i stedetfor «søkt undervisn.» 
o I boksen «søk i frie emner» så må emnekombinasjonsnavnet vises frem. 
o På terminen vis frem at det er planlagte studiepoeng 
o Ved veivalg, samme begrep må brukes både i lenke og pop-up. I dag kan det stå 

Velg fagretning i lenken, mens i pop-upen står det velg studieretning. 
o Når studenter gjør endringer på meldinger skal det sendes kvitteringsepost til 

intern epostadresse. Det er mulig at det bør være en modulegenskap. 
 
Generelt så skal en bruke ordet semester i stedet for termin.  
 
Deltakerne er svært fornøyde med ny StudentWeb. Det en oversiktlig, luftig og ren i designen.  

 
 

3 Testing av StudentWeb3 

 
Det er opprettet en egen server for testing av StudentWeb, og institusjonenes 
demobaser er knyttet opp til den.  
 
De som drifter FS selv må åpne sine testbaser for webapplikasjonen, og i tillegg må vi 
installere alle nødvendige endringer.  
 
Alle tilbakemeldinger angående testing sendes til fs-support@usit.uio.no, de må merkes 
med SW3 for at vi skal kunne skille dem fra andre henvendelser. 
 
Det ligger mer informasjon om testing på siden: 
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/studentweb/Testplan%20StudentW
eb.html 
 
Utviklingen gjøres i sprinter og hver sprint varer normalt i 2 uker. Vi planlegger å legge 
ut ny versjon og endringsdokumentasjon etter hver sprint.  

 
 

4 Eventuelt 

 
Demonstrasjon av webservice for karakterutskrifter 
Det har blitt jobbet litt med å utvikle en webservice for produksjon av signert 
karakterutskrift i pdf. Denne kan for eksempel kalles fra StudentWeb, slik at studenten 
kan få produsert en signert karakterutskrift som kan sendes til potensielle arbeidsgivere 
eller andre. USIT har vært i kontakt med DIFI og fått vite at det nye tiltaket kan signere 
elektronisk for alle FS-institusjoner. Et alternativ er at hver institusjon har sin egen 
singatur, men da må en passe på å fornye sertifikatene før de går ut. Dersom en student 
tukler med det elektronisk signerte dokumentet, blir ikke signaturen gyldig og en vil få 
melding om det i Acrobat. Det skal jobbes videre med løsning for digital signering av 
karakterutskrift.  
 
Demo av Norex 
Nores er resultatutveksling mellom nordiske land og bruker samme webservice som 
resultatoverføring mellom norske institusjoner. Norex kan for eksempel legges inn i 
StudentWeb slik at studenter selv kan hente resultater fra utenlandske institusjoner. Det 

mailto:fs-support@usit.uio.no
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/studentweb/Testplan%20StudentWeb.html
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/studentweb/Testplan%20StudentWeb.html
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blir til høsten søkt om midler fra Erasmus + for å arbeide videre med dette. I dag er 
Finlnad og Norge med på løsninger, mens Sverige, Danmark og Nederland har planer 
om å bli med. 
 
 
 
Neste møte holdes i Forskningsveien 3b. 8. oktober kl 10 – 15. 
 
 


