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2 Innledning 

Styret for FSAT har i budsjettet for 2015 vedtatt at EVUWeb skal skrives om til en ny versjon av 

utviklingsverktøyet JBOSS/Seam og utformes i tråd med FUN-malen (Felles Uttrykk på Nett). I den 

forbindelse gjøres en full gjennomgang av hele applikasjonen og innholdet i den.  

I denne prosessen ønsker vi å gå gjennom hvilke forventninger alle typer brukere har til funksjonalitet 

i EVUWeb, hva som mangler i dagens applikasjon og funksjonalitet som er ønskelig å få inn i en ny 

webapplikasjon.  

Kravspesifikasjonen vil bli mer og mer detaljert etter som gruppen arbeidet seg gjennom ulike deler av 

arbeidsprosessene som webapplikasjonen skal dekke. Kravspesifikasjonen vil ikke være utfyllende på 

alle punkter før i siste versjon.  

Prosjektgruppen består av ekspertgruppen for EVU:  

Karine Rabben Pedersen, UiT 

Oddbjørg Mikkelsen, NTNU 

Marianne Pedersen, HiOf 

Michael Schøyen Grude, UiO 

Eirik Bech, HVO (til mars 2015) 

Per Arne Krumsvik, FHS (fra april 2015) 

Bente Monsen, UiB 

Dag Aalvik, PHS 

Vibeke Wilhelmsen, MF 

Berit Kletthagen, HiL 

Anne-Marie Myhrvold, FSAT 

Leiv Hellebø, FSAT 

Roald Martin Hamnvik, FSAT 

Ole Martin Nodenes, FAST 

Adelheid M. Huuse, FSAT 

Adelheid M. Huuse leder gruppen og er Product Owner for den nye applikasjonen. Utviklingen av 

EVUWeb3 vil gjøres av et Scrumteam. Det vil være nær kontakt mellom ekspertgruppen, Product 

Owner og scrumteamet i hele utviklingsperioden. 

2.1 Hva er Etter- og videreutdanning - og hvorfor er det behov for en egen 

webapplikasjon 

Etter- og videreutdanning skiller seg fra annen utdanning som administreres i FS. Utdanningene starter 

opp hele året, helt uavhengig av den ordinære semesterinndelingen i FS. I svært mange tilfeller 

administreres også EVU helt atskilt fra annen utdanningsvirksomhet ved lærestedene. 

EVU er en inntektskilde for de fleste lærestedene. Deltakerne på EVU-kurs betaler i de fleste tilfeller 

en kursavgift for deltakelsen. I og med at deltakerne eller deres arbeidsgiver betaler, er det også høye 

forventninger til service. Deltakerne på disse kursene har gjerne også en annen demografi enn den 

jevne student. 

Kursavgiftene er viktige for lærestedene, og må kunne informeres om og inndrives på en enkel måte. 

En viktig forskjell fra annen utdanning mht til betaling, er at kursavgifter i noen tilfeller betales av 

andre enn deltakeren, og at virksomheter betaler for mange deltakere i én samlefaktura mv. 

EVU rapporteres også atskilt fra annen type utdanning til NSD, SSB mv. 
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Noen læresteder bruker SøknadsWeb for opptak til videreutdanningskurs, mens andre læresteder 

bruker EVUWeb for søknader til både etter- og videreutdanningskurs. 

2.2 Terminologi 
Etter- og videreutdanning opererer med en litt annen terminologi enn annen utdanning i FS.  

Etterutdanning defineres slik:  

 Fornyelse og ajourføring av en grunnutdanning – uten å gi formell kompetanse  

 Ingen studiepoengsuttelling 

 Ikke vurderingsbasert  

 Deltakerne registreres som kursdeltakere – ikke nødvendig å kjenne alle detaljer om 

hver enkelt  

 Får kursbevis ved fullført kurs  

Videreutdanning defineres slik:  

 Gir formell kompetanse på universitets- og høgskolenivå 

 Studiepoengsuttelling 

 Vurdering 

 Deltakerne registreres som ordinære studenter i FS/overføres fra EVU -modulen via 

rutine – men på egne videreutdanningsemner (studienivå 800) og egne studieprogram 

for videreutdanning.  

Ordet deltaker brukes i stedet for ordet student. Kurs brukes i stedet for emne.  

2.3 Hva er EVUWeb 

EVUWeb er en webapplikasjon for å søke opptak til, melde seg til og ha oversikt over etter- og 

videreutdanningskurs man deltar på eller har deltatt på.  

 Deltakere skal finne en oversikt over alle søkbare EVU-kurs på et lærested (uten innlogging i 

forkant) 

 Deltakere skal kunne søke opptak til etter- og videreutdanningskurs 

 Deltakerne skal kunne laste opp dokumenter til en søknad 

 Deltakere skal kunne takke ja til eller trekke seg fra kurs de er tatt opp til 

 Deltakere skal kunne registrere og vedlikeholde opplysninger om seg selv 

 Deltakerne skal kunne samtykke til at det innhentes opplysninger om dem fra andre databaser 

 Deltakerne skal kunne finne en oversikt over hvilke data som er registrert om dem i FS og 

hvilke data som er innhentet fra eksterne baser 

 Deltakerne skal kunne finne dokumenter som er lagret i FS (for eksempel kursbevis) og se all 

kommunikasjon som er sendt fra FS til dem 

 Deltakere skal kunne finne informasjon om kursavgift  

o og på sikt kunne betale den direkte 

 Deltakere skal ha tilgang etter avsluttet kurs 

 Foretaksregistrator skal kunne melde kursdeltakere til kurs 

 Foretaksregistrator skal kunne trekke deltakere fra kurs 

 Skal ikke inneholde sensitive opplysninger 

 Skal fungere på alle plattformer (responsivt design)  

 Skal gi institusjonene den informasjonen de behøver fra deltakerne elektronisk og i størst 
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mulig grad eliminere papirflytting i arbeidsprosessen 

EVUWeb kan med utvidelser for eksempel benyttes til:  

 Nettbetaling av kursavgift 

2.4 Interessenter/brukere 

 Tidligere studenter ved lærestedet som tilbyr kurset 

 Nye norske søkere 

 Nye utenlandske søkere (uten norsk fødselsnummer) 

 Deltakere registrert av foretaksregistrator 

 Foretaksregistrator 

 Saksbehandlere ved lærestedet 

 

2.5 Brukerhistorie; Ny søker med norsk fødselsnummer og GSK 

(innlogging med ID-porten) søker etterutdanning 

Marte har arbeidet som lærer i grunnskolen i 30 år. Hun sliter med å oppdatere seg og holde følge med 

den teknologiske utviklingen og forventningene fra elevene mht bruk av IKT i undervisningen, og har 

derfor fått beskjed av rektor om å ta etterutdanningskurset IKT i undervisningen I ved HiOA. 

Rektor har sendt henne en lenke til nettsiden som beskriver kurset. På nettsiden er det mulig å gå 

direkte videre til kursbeskrivelsen i EVUWeb. Inne i EVUWeb trykker Marte for å søke på kurset, og 

blir bedt om å logge seg inn enten ved hjelp av Feide eller ID-porten. Marte velger ID-porten, som hun 

har brukt før, og logger seg inn med BankID. 

 

Etter å ha logget inn kommer hun inn på en profilside hvor hun kan registrere sin personinformasjon 

og må svare på noen spørsmål.  

 

HiOA har lagt inn noen opptakskrav til dette kurset. GSK-grunnlaget hennes blir automatisk hentet fra 

SO mens hun er i søknadssekvensen, og hun får derfor beskjed om at hun ikke behøver å dokumentere 

dette ytterligere.  

Kurset har også krav om fullført lærerutdanning for å kvalifisere til opptak. Marte har sin 

lærerutdanning fra Høgskolen i Alta, nå UiT – som også bruker FS. I stedet for å sende inn sine 

vitnemål velger hun å tillate at HiOA kan innhente hennes resultater elektronisk fra FS. Det er også 

krav til 5 års arbeidserfaring som lærer. Marte har fått en attest på dette fra rektor i pdf-format, som 

hun laster opp direkte som vedlegg til søknaden.  

 

Etter å ha fullført søknaden kommer det opp en kvitteringsside med kort informasjon om videre 

framdrift for behandlingen av den. Hun får også tilsendt en kvitteringsepost på sin epostadresse. 

 

Etter søknadsfristens utløp behandler HiOA Martes søknad, og innvilger henne opptak til kurset. 

Marte mottar en sms med en kort beskjed om at hun har fått opptak, og at hun om kort tid vil motta en 

epost med mer informasjon. Denne eposten kan hun også logge seg inn i EVUWeb for å lese. Det er i 

tillegg krav om at hun bekrefter at hun tar plassen i EVUWeb.  

Kurset har også en avgift, som Martes arbeidsgiver skal betale. I EVUWeb er det mulig å betale 

kursavgiften direkte med kort eller via nettbank. Men det er også mulig å finne den nødvendige 

informasjonen som arbeidsgiveren behøver for å betale avgiften. 

 

Kurset starter, og Marte finner informasjon om tid og sted for kursaktivitetene sine i EVUWeb samt på 
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nettsidene til HiOA. 

 

Etter at kurset er avsluttet mottar Marte en epost fra HiOA om at kursbevis er tilgjengelig som et pdf-

dokument i EVUWeb, samt at informasjonen om fullført kurs kan deles med andre via 

Vitnemålsbanken. Samt at om hun ønsker kursbevis tilsendt i posten, må hun gå inn i EVUWeb og be 

om det. Siden Marte nå gjennom kurset har økt sin teknologiske kompetanse betraktelig, føler hun 

ikke behov for kursbevis i papirform ut over det hun kan skrive ut selv fra EVUWeb. I stedet gir hun 

arbeidsgiver tillatelse til å kontrollere kursbeviset i Vitnemålsbanken om de ønsker det. 

2.6 Tekster 

Tekster skal være enkle å forstå både for søkere og saksbehandlere. Feilmeldinger og varsler i 

applikasjonen må også være utformet på en slik måte at søkeren vet hvordan han/hun skal opptre 

videre, og at lærestedet vet hvordan de kan hjelpe søkeren/deltakeren å løse problemet (vite om det er 

et rent teknisk problem eller mangler/feil i bakgrunnsdata). 

2.7 Tekstkoder 

I StudentWeb 3 er de fleste tekstene felles og ligger direkte i webapplikasjonen. Dette vil bli videreført 

i EVUWeb 3. Slik at det i minst mulig grad vil bli brukt tekstkoder som kan endres av institusjonene i 

FSklienten. 

OBS: Dersom omfang/vekting skal framvises, må det være tatt høyde for ulike typer vektinger (ikke 

bare studiepoeng). 

2.8 Hjelpetekster 

Hjelpetekster må være godt synlige for søkeren/deltakeren.  

2.9 Tidslinjer 

I søknadssekvensen er det viktig å få fram en tydelig tidslinje slik at søkeren/deltakeren 

hele tiden ser hvor langt hun eller han har kommet i prosessen.  

2.10 Responsivt design 
EVUWeb må utvikles på en slik måte at den også vil fungere godt på nettbrett og 

mobilskjermer av forskjellige størrelser på utvalgte oppgaver (responsivt design). 

2.11  Kvitteringsepost 

Deltakere skal få tilsendt epost med kvittering ved viktige endringer.  Viktigst er at fullført 

søknad utløser en kvitteringsepost. Kvitteringse-post ved fullført søknad skal være 

redigerbar for institusjonen. Det skal være mulig å angi forskjellige tekster for forskjellige 

kurs. 

2.12  Ledetekster/kolonneoverskrifter 

Ledetekster og kolonnetekster bør i størst mulig grad ikke vises dersom en deltaker ikke har 

informasjon/bakgrunnsdata ikke er lagt inn i FS. 

2.13  Feilmeldinger 

Alle kjente feil som oppstår i applikasjonen for en deltaker/søker må generere en informativ 

feilmelding. Deltakeren må i feilmeldingen få vite hvor de skal henvende seg for å melde 

inn feilen. Feilmeldingene må også gi informasjon til mottaker på lærestedet om hvordan de 

skal forholde seg til den for å kunne løse den.  
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2.14  Knapper 

Tydelige primære knapper for det som er viktig at deltakeren skal gjøre. Sekundære 

handlingsdrivere skal være lenker. 

2.15  Design 

EVUWeb skal følge designmanualen som er vedtatt for alle webapplikasjonene utviklet for 

Felles studentsystem (FS). 

2.16  Universell utforming 
Alle nettsider rettet mot allemennheten er pålagt å være universelt utformet, 

http://uu.difi.no/ 

EVUWeb må derfor utformes i tråd med kravene for universell utforming.  

2.17  Utviklingsverktøy 

EVUWeb skal utvikles i JBOSS/Seam og EAP6. 

2.18  Minstekrav til første versjon av EVUWeb3: 

Første versjon av den nye webapplikasjonen må dekke det samme som dagens applikasjon 

samt inneholde følgende nye funksjoner som ikke finnes i dagens webapplikasjon:  

 Pålogging med Feide og ID-porten 

 Dokumentopplasting 

 Innhenting av GSK-konklusjoner for alle typer søkere (må utredes juridisk rundt 

foretaksregistratorer) 

 Gode, informative feilmeldinger/varsler når feil oppstår i applikasjonen  

 (Funksjonalitet for stenging av kurs ved maks antall påmeldte . Dette henger sammen 

med ventelistefunksjonalitet.) 

  

http://uu.difi.no/
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3 Grunnlagsdata 

 

3.1 Modulvalg og oppsett 

EVUWeb har i utgangspunktet kun to modulkoder i FSklienten som begge må være aktive for at 

EVUWeb skal fungere. Innenfor hver modulkode er det mulig styre modulegenskapene til en viss 

grad. Flere av modulegenskapene som ligger i FSklienten er ikke satt i produksjon, eksempelvis 

LOGONFEIDE. 

For modulegenskapene er det et felt med ledetekst URL/e-post/filnavn…: Dersom egenskapen gjelder 

URL, e-postadresse, filnavn eller lignende, skal verdien det spørres etter registreres i dette feltet. 

Det vil være trolig nødvendig med endringer/utvidelser/nyutvikling i FSklienten for å få på plass ny 

funksjonalitet i EVUWeb. Eksempelvis ny påloggingsløsning og akseptanse for resultatutveksling mv. 

Behov til FSklienten må utredes videre. 

Modulvalgene finnes i bildet WebApplikasjon – Modulvalg i semesterregistreringsmodulen. 

 
Figur 1- Webapplikasjon - Modulvalg 

Tabellen under viser alle modulvalg, og de blir beskrevet senere i dokumentet:   
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Modulkode Beskrivelse Modul 

EVUWEB Overordnete data for applikasjonen EVUWEB 

HOVEDMENY Hovedmenyen til applikasjonen HOVEDMENY 

 

3.2 Tekster 

Tekster av statisk art, det vil si tekster som ikke er kurspesifikke, vil utvikles i selve applikasjonen 

(ikke FS). Det samme er gjort for ny StudentWeb. 

NetLife Research anbefaler at tekstene i webapplikasjonene er korte og forklarende. Det er viktig at 

tekstene ikke blir for lange. Da blir de ikke lest.  

Dersom noen tekster må kunne endres eller legges inn av hver enkelt institusjon, registreres disse i en 

egen tabell i FS. Tekster som skal endres lokalt, må få en hake i feltet La stå. Med dette unngår en at 

tekstene endres tilbake til defaulttekst ved neste nedlasting av felleskoder (rutinen FS002.001). 

 
Figur 2 - WebApplikasjon - Tekster 
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I rapporten FS361.001 Applikasjonstekster listes tekstene opp med språk, modul, selve 

applikasjonsteksten og eventuelle merknader. 

 
Figur 3 - FS361.001 Applikasjonstekster 

Statiske grunnlagsdata blir overført til eksterne tabeller én gang i døgnet via fast oppsatte 

databasejobber. Databasejobben finnes i WebApplikasjon - Initier kopieringsjobb som finnes i 

bildemenyen i Semesterregistreringsmodulen.  

For å sette i gang nattlig overføring av grunnlagsdata, registreres først ønsket klokkeslett for start av 

jobben, og funksjonen ’Initier jobb’ velges. Da vil jobben gå hver natt inntil jobben slettes. 

Dersom jobben må kjøres manuelt, benyttes funksjonen Tvangskjør. Da vil overføringen skje 

umiddelbart. Dette gjøres normalt når en har endret noe i grunnlagsdataene som en ønsker skal få 
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virkning straks. Ved tvangskjøring er det 9 ulike valg som kan gjøres for å angi hvilken informasjon 

som skal overføres. Dersom det er gjort endringen for ett enkelt emne, så bør tvangskjøring utføres for 

dette emnet da overføring av all informasjon kan er tidskrevende i større baser. Det samme gjelder 

dersom tekster eller modulegenskaper er endret. All informasjon – EVUWeb tar normalt ikke så lang 

tid å kjøre, men i noen tilfeller er det nødvendig å kjøre All informasjon – StudentWeb, SøknadsWeb 

og EVUWeb for å få med alle dataene ut i EVUWeb, siden det kan være data fra andre modulen enn 

EVU-modulen som skal med. 

 
Figur 4 - WebApplikasjon - Initier kopieringsjobb 

Tidspunktet for siste nedlasting vises under Last Start Date på databasejobben i nedre del av bildet. 

I StudentWeb benyttes prefikser for de ulike modulene. Slik er det ikke i EVUWeb siden det kun er to 

modulkoder per I dag. Dersom det legges til flere moduler for EVUWeb, og flere egenskaper under 

disse, kan det bli nødvendig med bruk av prefikser. 

Modulkode Prefiks Navn på modul  

EVUWEB  Evuweb har alle tekster felles  EVUWEB  

HOVEDMENY  Hovedmeny  HOVEDMENY 

    

    

    

    

Tekstkodene i EVUWeb er synlige i webapplikasjonen ved å klikke på datoen nederst i applikasjonen. 

Tekstkoder blir da et valg i nedtrekksmenyen for språkvalg. Denne funksjonen må videreføres i 

EVUWeb 3. 

3.3 Etterutdanningskurs samlebilde 

Tekster og innhold som er spesifikt for hvert kurs er hentet fra Etterutdanningskurs samlebilde. Mange 

felt under Hele styrer hvordan søknaden til kurset skal foregå. I tillegg hentes informasjonen om kurset 

som er synlig på startsiden i applikasjonen fra dette FS-bildet. Noe informasjon som framkommer 

underveis i søknadssekvensen hentes også fra dette bildet. 
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Figur 5 - Etterutdanningskurs samlebilde - Hele 

Under Hele i Etterutdanningskurs samlebilde har følgende felt funksjonalitet som brukes av eller data 

som hentes av webapplikasjonen: 

 Kurskode (informasjon) 

 Tidskode (informasjon) 

 Navn; Bokmål, Nynorsk, Engelsk (informasjon) 

 Epost (funksjon) 

 URL (funksjon) 

 Aktivt: J/N (funksjon) 

 Kurstype (funksjon) 

 Kursets varighet (informasjon) 

 Kan tilbys: J/N (funksjon) 

 Forbeholdt foretak: J/N (funksjon) 

 Krev fødselsnummer J/N (funksjon) 

 Periode opptak (funksjon og informasjon) 

 Frist søknad (funksjon og informasjon) 

 Svarfrist (funksjon og informasjon) 

 Automatisk tilbud (funksjon) 

 Automatisk jasvar (funksjon) 

 Automatisk eksamen (funksjon) 

 Spørreundersøkelse (funksjon) 
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 Deltakerpris (informasjon) 

 

Figur 6 - Etterutdanningskurs samlebilde - aktuelle underbilder 

Følgende underbilder inneholder data som kan brukes av eller hentes av EVUWeb:   

 Emne (informasjon) 

 Foretak (funksjon) 

 PlanInfo (informasjon og funksjon) 

 Info (informasjon) 

3.4 Kurskategori 
Etterutdanningskurs knyttes til kurskategorier for å gruppere kursene på forsiden i EVUWeb. 

Kurskategoriene gir både informasjon som framvises på startsiden og har funksjonalitet i forhold til 

hva som vises og rekkefølge på framvisning. Kun kurskategorier med aktive kurs (innenfor 

opptaksperioden) vises på startsiden. 

 

Figur 7 - Kurskategori 
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4 Startside og hovedmeny 

Til forskjell fra de fleste andre webapplikasjonene skal startsiden og hovedmenyen være tilgjengelig 

før pålogging i EVUWeb. 

Modulegenskaper for modulvalg HOVEDMENY vises i tabellen under. 

Egenskap Beskrivelse 

STILARK URL for egenutviklet stilark for evuweb  

 

4.1 Kursoversikt 
Hovedinnholdet på startsiden er en oversikt over alle kurskategorier med aktive kurs. Aktive kurs er 

lik kurs som er innenfor perioden angitt i feltene Periode opptak i Etterutdanningskurs samlebilde. 

Framvisningen og sorteringen av aktive kurs må gjennomgås for å finne en bedre og mer oversiktlig 

løsning enn den som finnes i dagens EVUWeb. Flere hensyn skal ivaretas på startsiden: 

1. En god oversikt over kursene ved lærestedet som det er mulig å søke på for øyeblikket 

2. Direkteinngang til kurset man skal søke på. Direktelenken til kurset i oversikten må være lett 

tilgjengelig fra applikasjonen. Direktelenkene brukes på institusjonens nettsider for å lede 

søkere direkte til kurset de skal søke på i EVUWeb. 

3. Informasjon om hvert aktivt kurs; navn og koder, kontaktinformasjon (epost og url), 

søknadsfrist, svarfrist/trekkfrist, kurskostnad, videreutdanningsemne(ne) man blir meldt til 

samt en tekstlig beskrivelse av kurset 

 Dette er informasjonen som direktelenken skal føre fram til 

 Videreutdanningsemner deltaker blir meldt til om vurdering skal avlegges må komme 

tydelig fram i informasjonen. 

Det må diskuteres i hvilken grad alle aktive kurs skal være synlige når man går til startsiden via en 

direktelenke til et aktivt kurs. 

Ledetekster skal ikke vises dersom det ikke finnes data i feltene i FS som skal vises. 

I FS legges kursene under Kurskategorier. Kurskategorier med aktive kurs vises på EVUWeb. I bildet 

Kurskategori i FS er det påkrevd å angi rekkefølge både på kurskategorier og kursene som ligger 

under hver kurskategori. Det er mulig å oppgi at flere kurskategorier og flere kurs kan ha satt samme 

tall på rekkefølge. EVUWeb 3 må ha en regel for hvordan dette skal løses i framvisningen, uten at det 

oppstår duplikater eller feil i framvisningen. Dette er en kjent feil i dagens EVUWeb, som må få en 

forbedret løsning i EVUWeb 3. 

4.2 Menyvalg  
Menyvalgene på startsiden før og etter innlogging må være forskjellige. 

Før innlogging må kursoversikten være ett klikk unna om man står på innloggingssiden og motsatt. 

Det må diskuteres om innloggingen for foretakstregistratorer og deltakere/søkere skal ha forskjellig 

inngang. 

Etter innlogging kommer søkeren/deltakeren til en ny startside/ hovedmeny. 

Innholdet på denne siden må være forskjellig ut fra om personen har logget seg inn fra et kurs som 
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han/hun ønsker å søke på eller har logget seg direkte inn i applikasjonen uten å gå veien om et kurs i 

kursoversikten. Det må også diskuteres om startsiden skal ha forskjellige menyvalg og varsler 

ettersom man er logget inn som en vanlig deltaker eller foretaksregistrator. 

På startsiden kan deltakeren finne ulike valg:  

 Min profil 

 Mine kurs/søknader 

 Fullførte kurs/andre resultater 

 Mine dokumenter 

 Betaling (kun for etterutdanningskursdeltakere, ikke for videreutdanningsstudenter) 

 Varsler: viktigst å informere om hva som mangler framfor hva som er gjort 

 

Hovedsiden skal være dynamisk, slik at det som er viktig å få gjort på innloggingstidspunktet er 

framhevet.  

Deltakeren presenteres eventuelt for ulike varsler: 

o Avbrutt søknad (fullfør avbrutt søknad) 

o Manglende betaling av kurs  

o Manglende svar på opptak 

Det er ønskelig at studenten skal kunne klikke på et varsel, og bli sendt rett til siden hvor den 

manglende registreringen skal gjøres. 

Dersom en søker har logget seg inn fra et kurs skal vedkommende komme direkte inn i en 

søknadssekvens for kurset.  

Dersom en deltaker logger seg direkte inn i applikasjonen fra påloggingssiden, skal det vises en annen 

startside med en generell oversikt og eventuelle varsler. 

 Alle søkere/deltakere skal kunne velge språk fra startsiden, før pålogging. 

Saksbehandlere som logger seg inn som saksbehandlere ser det samme som 

deltakeren/foretaksregistrator som de logger seg inn som. 

4.3 Venstremeny 

På startsiden skal det være en venstremeny med følgende innhold: 

 Startside 

 Personinfo 

 Mine kurs/søknader 

 Innsyn 

 Betaling 

Listen er ikke uttømmende. Menyvalgene utformes på bakgrunn av funksjonene som utvikles i 

EVUWeb3. 

Hvilke menyvalg som er synlige er avhengig av om man er innlogget i applikasjonen eller ikke. 

4.4 Varsler 
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På startsiden kan deltakeren få ulike typer varsler og meldinger: 

 Varsel om eventuelt tidligere avbrutt søknadssekvens  

 Varsel om manglende betaling av kursavgift 

 Manglende svar fra deltaker på opptak 

EVU-gruppen vil arbeide videre med varsler som er aktuelle - listen er derfor helt tentativ. 
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5 Innlogging 

 

I EVUWeb 3 skal det være følgende innloggingsmetoder: 

 Via ID-porten 

 FEIDE 

 Epostadresse og passord for utenlandske søkere 

 Innlogging for foretaksregistratorer (med FEIDE og ID-porten) 

 Saksbehandlerinnlogging 

Det er viktig å lage innloggingsløsningen slik at deltakerne har tilgang til sine data også etter avsluttet 

kurs.  

I utgangspunktet er det ønskelig å fjerne innlogging med epostadresse og passord for personer med 

norsk fødselsnummer. Det er også ønskelig å fjerne mulighet for innlogging med fødselsnummer og 

pin. Begge deler sendes ut på en minihøring blant FS-kontaktpersoner våren 2015. 

For å kunne opprette seg som bruker i EVUWeb/logge seg inn i EVUWeb, gjelder følgende: 

 Norsk søker må logge seg inn med ID-porten eller FEIDE og fødselsnummer må oppgis ved 

opprettelse av ny bruker 

 Foretaksregistrator må være registrert som foretaksregistrator i FS med fødselsnummer og 

logge seg inn med FEIDE eller ID-porten 

 Saksbehandler må være opprettet som saksbehandler i FS og ha rollen som kreves for å logge 

inn. 

 (RUST: Vedkommende må være registrert som person i FS, uten registrert bortvisning. 

Bortvisning er registreringer der til-dato ikke er utgått enda, og bortviststatus har verdi 

forskjellig fra ALLEKS.)  

Eventuell funksjonalitet mot RUST må utredes videre (hva som er nødvendig og ønskelig) 

Ved første gangs innlogging for norske søkere, som ikke er registrert som personer i FS-basen til 

institusjonen, gjøres et søk etter GSK-konklusjoner hos SO.  

Når integrasjon mot Folkeregisteret eventuelt kommer, er det ønskelig at oppslag gjøres – og at dette 

trolig skal skje ved innlogging. 

Ved innlogging vises det når søker/deltaker sist var innlogget. 

5.1 Innlogging via ID-porten 
EVUWeb skal ha innlogging via ID-porten, og ID-porten skal være et eget valg på innloggingssiden. 

Alle personer med norsk fødselsnummer kan bruke ID-porten og har tilgang til en av ID-føderasjonene 

som inngår i portalen. ID-porten gjør det enkelt å opprette seg som ny bruker og for tidligere deltakere 

å ha tilgang til egne data etter fullførte kurs. 

5.2 Innlogging via FEIDE 
EVUWeb skal ha Feidepålogging, og Feide skal være et eget valg innloggingssiden. Man logger seg 

inn ved å oppgi brukernavn og passord på Feideinnloggingssiden.  

5.3 Innlogging for utenlandske søkere 

Utenlandske søkere uten gyldig norsk fødselsnummer må ha mulighet for å opprette seg selv som 
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brukere i EVUWeb. Funksjonaliteten for dette bør være lik den som brukes for utenlandske søkere i 

SøknadsWeb. Søkerne bruker e-postadresse og passord når de logger seg inn etter å ha blitt opprettet 

som brukere. 

5.4 Annen innlogging 

Søkere/deltakere har en rekke brukerkontoer i sosiale medier som det kunne vurderes å bruke ved 

opprettelse av nye brukere for utenlandske søkere uten norsk fødselsnummer, eksempelvis Google og 

Facebookkontoer mv. 
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6 Personinfo – Min profil 

6.1 Formål med «Min profil»:  

Deltakeren skal få presentert en samlet oversikt over informasjon som er lagret om seg selv i FS.  

Profilsiden skal følge samme mal som StudentWeb 3, med noen tillegg og endringer med bakgrunn i 

at målgruppen for EVUWeb er noe annerledes enn StudentWeb. 

Alle nye, norske brukere (norsk statsborgerskap) må registrere sitt fødsels- og personnummer når de 

oppretter seg selv som brukere i EVUWeb første gang. 

Alle nye brukere må oppgi statsborgskap og målform (bokmål, nynorsk, engelsk) når de registrerer seg 

første gang. Valgt språk/målform oppdateres i deltaker- og personbildet i FS. 

Stillingstittel skal kunne registreres og overføres til FS. 

I EVUWeb skal to adresser kunne registreres: hjemadresse og arbeidsadresse. Hjemadresse er 

påkrevd. På arbeidsadresse må foretaket (arbeidsplassen) også oppgis. Når det gjelder arbeidsadresse 

må nok funksjonaliteten diskuteres ytterligere, siden det er noen problemstillinger knyttet til 

betaling/fakturering og arbeidsgiver.  

Deltakeren må i profilen få innsyn i om institusjonen har registrert (innhentet) GSK-konklusjon på 

vedkommende (Ja/Nei). 

Brukere som har innlogging med e-postadresse og passord må kunne endre passordet sitt selv på 

profilsiden. 

6.2 Mer om adresse 
Adresse skal kunne registreres på to ulike formateringer, norsk adresse og utenlandsk adresse. Hvilken 

formatering som brukes ved framvisning av eksisterende adresse avhenger av innholdet i adresselinje 

fire (landnavnet). Dersom denne inneholder NORGE, NORGE, NORWAY eller <blank>, vil norsk 

format benyttes som default.. 

Norsk format inneholder felt for c/o-adresse, gateadresse, postnr, telefonnr og mobilnr. Engelsk format 

inneholder felt for c/o-adresse, gateadresse, poststed, land, landnr, retningsnr, telefonnr, mobilnr og 

privat e-postadresse  

Hvis søker/deltaker skriver små bokstaver i adressen, så blir dette endret til stor forbokstav. 

Hvis s søker/deltaker ikke oppgir gateadresse, så gis det et varsel om at det mangler. 

Hvis søker/deltaker oppgir adresse i c/o-feltet og det ikke er oppgitt adresse i adresselinje 2, så skal 

adressen flyttes ned ved lagring av adressen. 

Ved bruk av norsk format, vil stednavn hentes fra poststedtabellen når postnr er gitt gyldig verdi. 

Poststednavn oppdateres med en gang postnr er oppdatert. Det skal kun være lov å registrere 

postnummer som er fellesverdier, og ikke lokalt registrerte postnummer.  

Det kan velges om postnr skal kreves for norsk adresseformat. Dersom telefonnr oppgis i norsk 

format, så kreves det at åtte siffer er fylt ut. 

På grunn av behov for direkte kommunikasjon med deltakerne via e-post og sms, skal det være 

påkrevd utfylling av e-post og mobilnummer for å få lov til å opprette seg selv som bruker første 
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gang. I EVUWeb er det den private (eksterne) e-postadressen som er den viktigste adressen. 

E-postadressefeltet bør ha en innebygd kontroll for sjekk av format på adressen (inneholde @ og .xxx 

mv.) 

6.3 Akseptanser  

Deltakeren kunne godkjenne bruk av ulike tjenester. Akseptansetypene for StudentWebapplikasjonen 

må knyttes opp mot EVUWeb. 

Det som skal godkjennes opprettes i bildet Akseptansetype: 

 
Figur 8 - Akseptansetype 

Akseptansene skal være en del av søknadssekvensen, og kunne endres av deltakeren i personprofilen i 
etterkant.  

Svarene fra søkerne/deltakerne skal lagres i bildet Akseptanse for person: 

 

Figur 9 - Akseptanse for person 

Den aller viktigste akseptansen som må på plass i EVUWeb og være en del av søknadssekvensen, er 
samtykke til innhenting av eksterne resultater. På sikt vitnemålsbank. 
 
Akseptanser for enkeltdeltakere som er registrert av foretaksregistrator må utredes. Juridiske 

problemstillinger mht personvern. 
 
Registrering av kontaktperson er ikke diskutert i EVU-gruppen. 
 

6.4 Innsyn i egne data 

Deltakeren må ha innsyn i egne data i som er registrert i FS. Det gjelder også, eller ikke minst, data 

som er innhentet fra andre registre: 
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 GSK-konklusjoner 

 Resultatutveksling 

 Vitnemålsbank 

 Folkeregisteret  
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7 Søknad/opptak 

7.1 Grunnlagsdata for søknaden 

 

Figur 10 - Etterutdanningskurs samlebilde - Søknad/opptak 

Det meste av dataene søkeren ser i søknadssekvensen er registrert i Etterutdanningskurs samlebilde. 

Særlig er det feltene i rammen Søknad/opptak som styrer hvordan kurset oppfører seg i EVUWeb mht 

til søknad/opptak. 

7.2 Søknad fra enkeltdeltakere:  

Søknader til EVUkurs gjøres ved at søkeren gjennomgår en rekke av elementer i en sekvens. 

Sekvensen skal inneholde følgende elementer: 

 Opprettelse av personprofil om vedkommende er ny søker hos institusjonen 

 Vedlikehold av personprofil for søkere som er registrert i institusjonens FSbase fra tidligere 

o Påkrevde felt som mangler data fra FS må fylles ut før søkeren kan gå videre i 

sekvensen 

 Søk mot GSK-basen for personer som ikke er registrert med GSK-konklusjon i FS-basen fra 

før 

 Svar på eventuelle akseptanser som kreves 

o Resultatutveksling m.m. 
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 Spørreskjema (om det finnes) 

 Dersom kurset det søkes på både er et etter- og videreutdanningskurs, må søkeren ta stilling til 

om han/hun vil avlegge vurdering (Ja/Nei) 

 Planinformasjon (om det finnes) 

 Opplasting av dokumenter til søknaden 

o Opplasting av bilde? 

 Kvitteringsside med tekst ved avsluttet sekvens/Mine søknader 

 Ønske fra NTNU: mulighet for å komme tilbake til nettsiden (kurssiden) man gikk inn 

EVUWeb fra, ved endt søknadssekvens 

Alle elementer som er lagt inn i sekvensen er obligatoriske og må fullføres for at søknad skal opprette 

si FS.  

Rekkefølgen for elementene i sekvensen må gjennomgås. Personprofilen skal alltid måtte gjennomgås 

ved søknad. 

Elementer som kan ligge i sekvensen, som ikke er i bruk på institusjonen/det aktuelle kurset, skal ikke 

vises. Eksempelvis om det ikke finnes spørreskjema eller planinformasjon knyttet til kurset tar 

sekvensen hensyn til det, og det vises ingen spor av disse elementene.  

Det må framstilles grafisk i øvre del av skjermen hvilken del av søknadssekvensen søkeren til enhver 

tid befinner seg i. 

Når søknadssekvensen er avsluttet, skal søkeren automatisk få en kvitteringsepost med kort 

informasjon om videre prosess. 

I EVU-modulen og i EVUWeb 2 finnes det en mulighet for å registrere enkle spørsmål samt framvise 

disse i søknadssekvensen i webapplikasjonen. Disse spørsmålene kan man kun svare Ja/Nei på. Dette 

er en funksjonalitet som er ønsket fjernet, slik at alle spørsmål som skal stilles til søkere i EVUWeb 3 

må legges inn via spørreskjemafunksjonaliteten. 

Søkere skal kunne gå inn og endre på personinformasjonen om seg selv når som helst, og endre på 

søknaden sin fram til søknadsfristen er ute. 

7.3 Søknad fra foretaksregistrator 

Foretaksregistratorer skal kunne registrere mange søkere innenfor samme søknadssekvens: 

 Opprettelse av personprofil for nye søkere. 

o Påkrevd utfylling av fødselsnummer for foretaksregistrerte deltakere skal ut på en 

høring på institusjonene 

o Samme personinformasjon for hver deltaker skal legges inn som kreves for 

enkeltsøkere 

o Det bør være opp til institusjonen å avgjøre hvorvidt fødselsnummer skal avkreves 

ved foretaksregistrering. 

EVU-gruppen mener at Spørreskjema og Planinfo ikke er relevant å bruke i søknadssekvensen for 

Foretaksregistratorer (minihøring). Disse elementene skal derfor utelates fra denne søknadssekvensen. 

For å ivareta den registrertes personvern og rettigheter på best mulig måte, bør søknadsprosessen i 

EVUWeb 3 være todelt.  
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I del 1 kan foretaksregistrator foreta påmeldingen til etter- og videreutdanning.  

I del 2 kan den ansatte logge seg inn og bekrefte påmeldingen, og samtidig velge å samtykke til 

resultatutveksling og laste opp annen nødvendig dokumentasjon.  

Etter at påmeldingen er bekreftet, kan det innhentes GSK-konklusjoner elektronisk. 

Foretaksregistrator kan ikke se innhentede GSK-konklusjoner, laste opp dokumenter eller gi samtykke 

på vegne av søker. Foretaksregistrator skal kunne se hvilke søkere som har fått avslag på søknaden sin, 

men ikke årsaken til avslaget. 

Innhenting av GSK-konklusjoner på deltakere registrert av foretaksregistrator for må utredes 

(juridisk). Det er ønskelig at GSK-konklusjoner innhentes for alle typer søkere som legges inn med 

fødselsnummer. 

Samtykke til Akseptanser må utredes (juridisk). Kan foretaksregistrator gjøre det på vegne av deltaker 

så lenge skriftlig samtykke foreligger på andre måter, eller må deltaker selv logge seg inn og gjøre en 

aktiv handling i EVUWeb. 

Opplasting av dokumenter fra foretaksregistratorer må utredes. Kan foretaksregistrator kunne laste opp 

dokumenter til en enkeltpersons dokumentarkiv? 

Hvis foretaksregistrator skal laste opp dokumenter samlet, må det utvikles et eget dokumentarkiv for 

foretaksregistratoren. Dette vil kreve endringer i FS. 

Det må framstilles grafisk i øvre del av skjermen hvilken del av søknadssekvensen 

foretaksregistratoren til enhver tid befinner seg i. 

Når søknadssekvensen er avsluttet, skal foretaksregistratoren få en kvitteringsepost. 

7.4 Svar på søknad 
7.4.1 For enkeltdeltakere:  

Felter i Etterutdanningskurs samlebilde styrer hvordan opptaket til et kurs skal skje og hva som 

kan/må gjøres når opptaket er gjort.  

Ved automatisk tilbud = J får deltakeren tilbud om plass ved søknad, og det er derfor ikke nødvendig å 

gjøre mer i etterkant. 

Det er et ønske om å legge inn funksjonalitet som automatisk stenger et kurs for påmelding når taket 

for antall deltakere er nådd (feltet Maksimum i Etterutdanningskurs samlebilde). Når kurs stenges for 

påmelding automatisk før påmeldingsfrist er ute, må det komme opp en varselmelding i kursoversikten 

om at kurset er fullt. 

Ved automatisk tilbud = N, må et manuelt opptak gjøres i FS i etterkant av søknadsfristen og søker 

skal selv kunne gå inn i EVUWeb og se status for opptaket. 

Dersom det er satt N i feltet Automatisk jasvar, må deltakeren logge seg inn i EVUWeb etter at 

opptaket er foretatt og takke Ja eller Nei til opptaket innen fristen satt i feltet Svarfrist. 

7.4.2 For foretaksregistrator:  

Opptaket for deltakere registrert av foretaksregistrator vises forskjellig ut fra om det er 

foretaksregistrator som er innlogget eller enkeltdeltakere. 



25  Kravspesifikasjon for EVUWeb3  

Foretaksregistrator skal se alle som er registrert på foretaket, og skal innen gitt frist kunne trekke 

deltakere fra kurset om det er satt N i feltet Automatisk jasvar. 

Enkeltdeltakere registrert av foretakstregistratorer skal se det samme som deltakere som har meldt på 

seg selv på kurs, men de skal ikke ha mulighet til å trekke seg fra kurset selv, selv om det står N i 

feltet Automatisk Jasvar. Kun foretaksregistrator skal kunne trekke deltakere de har registrert fra et 

kurs. 

7.5 Varsler i søknadsprosessen: 

 Varsel om manglende utfylling av påkrevde felt på Profilsiden 

 Varsel ved manglende registrering av påkrevde svar i spørreskjema 

 Varsel om man avslutter midt i søknadssekvensen 

Flere varsler må diskuteres i EVU-gruppen. 

8 Betaling 

8.1 Om betaling 

Kursavgifter er svært viktig for EVU-virksomheten ved institusjonene, og en virksomhet de tjener 

penger på. God betalingsfunksjonalitet er derfor viktig. 

Samtidig er betalingene som inndrives fra EVU-modulen i FS ofte mer kompliserte å generere enn 

giroer som genereres og framvises i StudentWeb for ordinære studenter ved institusjonene. Dette 

skyldes: 

 Forskjellige fakturadetaljer på forskjellige deltakere på samme kurs 

 Forskjellige rabattordninger på ett og samme kurs 

 Foretak betaler for enkeltdeltakere 

 Foretak betaler for mange deltakere  

Giroer genereres etter at deltaker har fått opptak på kurs. 

Noen institusjoner brukes betalingsmodulen i FS til å generere kursavgifter, andre ikke. For de som 

ikke bruker FS, må det være mulig å fjerne muligheten for å se betalingsinformasjon. 

8.2 Innsyn i betalingsinformasjon i EVUWeb 

Når faktura er generert for deltakeren/foretak må denne informasjonen gjøres tilgjengelig på 

EVUWeb. 

Ofte venter institusjonene med generering av faktura/betaling til angrefristen går ut (2 ukers angrefrist 

for slike kjøp) 

Deltakeren må få informasjon om hvilke avgifter som skal betales og mulighet for å betale avgiftene. 

Deltakeren må kunne se om fakturaen er ubetalt/betalt. 

Deltakeren må se purringer. 

Deltakeren må få et varsel etter innlogging dersom det finnes ubetalte fakturaer. 

Dersom en student har flere fakturaer, så må alle vises fram på en pen måte, med litt luft mellom 

forekomstene. Fakturaer bør vises fram etter betalingsfrist, slik at den fakturaen som har kortest tid 
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igjen til fristen vises først. 

Det er kun fakturatyper knyttet til EVU-kurs som skal vises fram i EVUWeb. 

Fakturainformasjon skal vises fram på skjermen. Det bør også være mulig å generere et 

utskriftsvennlig pdf for deltakere som skal ha dekket betalingen av andre, arbeidsgiver for eksempel.  

Felt Beskrivelse 

Fakturanr Fakturanr 

Fakturatekst Framvisning av fakturatekst øvre del oppgitt på fakturatype 

Fakturadetaljtypenavn Navn på fakturadetaljtypen 

Beløp Beløp hentet fra fakturadetaljtype i fakturareskontroen 

Swift Swiftkode dersom det er oppgitt 

Iban Ibankode dersom det er oppgitt 

Betalingsfrist Frist for betaling hentet fra studentens fakturareskontro 

Betaler Navn og adresse til den som er oppgitt på fakturareskontroen 

Mottaker Mottaker som er oppgitt på fakturatypen 

KID KID-kode hentes fra fakturareskontro 

Sum Beløp som skal betales, hentet fra fakturareskontroen 

Kontonr Kontonr til mottaker, hentet fra fakturatype. 

 

Når faktura er betalt, skal fakturaen ikke vises. I stedet skal det vises informasjon om at fakturaen er 

registrert betalt.  

Fakturaer som er purret, må markeres med PURRET og eventuelle nye tekstavsnitt oppgitt på 

purrerunden må vises fram.  

8.3 Ønsker for framtiden  
Løsning for direktebetaling med kort i webapplikasjonen.  

 Tilknytning til nettbetalingsløsning, hvor beløp, kid og kontonummer føres over 

 Betaling med kort fra EVUWeb når faktura er generert. 

 Handlevognløsning med mulighet for å legge inn rabattkoder 

 Mulighet for delbetaling  

o Vanlig med mulighet for delbetaling ved store beløp 

 Firmabetaling for enkeltpersoner 

 

 Vente med generering av faktura/betaling til angrefristen går ut (2 ukers angrefrist for slike 

kjøp) 
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I en del tilfeller vil trolig fakturadetaljene som skal benyttes måtte legges på hver enkelt deltaker før 

faktura kan genereres, da vil ikke deltakeren kunne betale før faktura er generert. Faktura kan heller 

ikke genereres før etter at opptak er gjort dersom det er satt at det skal gjøres et manuelt opptak 

deltakere på kurset (Automatisk opptak = N). 

9 Innsyn i egne data 

9.1 Kursoversikt 

Kursdeltakeren skal i EVUWeb kunne se en oversikt over kurs hun/han er påmeldt som er aktive 

(innenfor perioden satt i Kursets varighet) med litt informasjon om kurset. 

Hvilken informasjon som skal vises må diskuteres i EVU-gruppen. 

9.2 Undervisningsinformasjon  

Dersom det er registrert informasjon om tid og sted for undervisning på kurset i FS skal dette vises 
fram for deltakeren i EVUWeb. 
Dersom det er registrert kursaktiviteter i EVUWeb, og deltakeren er tilknyttet disse, skal dette vises 
for deltakeren i EVUWeb.  

Informasjonen vises kun i perioden undervisningen foregår. 
 

9.3 Avlagte kurs  

Deltakere skal kunne se en oversikt over tidligere avlagte kurs ved institusjonen og status for om 

deltakelsen er godkjent (Godkjent = J i bildet Kursdeltakelse). 

Hvor mye og hva slags informasjon som skal vises for deltakeren må diskuteres videre i EVU-

gruppen. 

Datakvaliteten på avlagte kurs er for dårlig, og dataene er for dårlig sikret til at FS kan fungere som 

kilde for autoritativ informasjon om avlagte kurs. Gruppa ønsker imidlertid en bedre løsning for dette. 

Kanskje kunne man hatt en type «avlagt kurs»-protokoll à la vurderingsprotokoll for 

etterutdanningskurs som ikke gir studiepoeng. Slike «protokollførte» kurs vil kunne vises fram som 

fullført/godkjent på EVUweb. Det er ikke nødvendig at historiske data konverteres for at en slik 

løsning skal gi verdi for institusjonene.  

Hvis det er utstedt kursbevis, bør pdf ’en være lett tilgjengelig i EVUWeb. 

9.4 Resultater hentet fra andre læresteder 

Dersom deltakeren har samtykket til resultatutveksling, og resultater har blitt innhentet, skal 

deltakeren ha innsyn i dataene som har blitt hentet. 

9.5 Dokumentarkiv 

Første versjon av ny EVUWeb må leveres med innsyn i dokumentarkiv med mulighet for 

dokumentopplasting. 

Det må undersøkes om innføring av dokumentarkiv i EVUWeb også vil kreve utvikling i FS-klienten. 

Det er ønske om at søkeren/deltakeren kan laste opp bilde av seg selv, slik at det kan brukes i flere 

sammenhenger i FS. Dette må utredes videre, siden også trolig vil kreve noen endringer i FS-klienten. 

Det kan også være juridiske aspekter ved dette som må utredes mht til identifisering, videre bruk av 

bildene mv. 
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9.5.1 Formål med Dokumentarkiv:  

Gi studentene innsyn i aktuelle dokumenter og brev/e-poster/sms som er sendt til dem fra FS. 

Studenten får innsyn i alle dokumenter som er markert med at de skal publiseres.  Tabell med oversikt 

over dato, tittel på dokument og dato for nedlastet. Dokumenter må kunne åpnes eller framvises. Når 

man åpner et vitnemål/kursbevis så skal det stå at det er en testutskrift eller annet som angir at det 

mangler gyldig underskrift. 

EVU-gruppen ønsker begrensninger på hvilke dokumenter søker/deltaker skal ha tilgang til å se i 

dokumentarkivet. At de kun skal se det som er aktuelt for EVU, merking av det som er aktuelt for 

EVU.  

 Dokumenter knyttet til søknaden 

 Kursbevis 

 Utsendte e-poster, sms, brev fra FS 

Det må utredes nærmere i hvilken grad dette er mulig, om det er hensiktsmessig og om hvor 

ressurskrevende det vil være versus nytteeffekten.  

Felt Beskrivelse 

Dato Dato for lagring i dokumentarkivet 

Tittel Tittel på dokumentet som er lagret i dokumentarkivet 

Nedlastet Dato når dokumentet er lastet ned 

 

Det må uansett være et skille i visningen mellom dokumenter som er lastet opp av deltakeren og 

dokumenter som er produsert av institusjonen. 

For å skille dokumenter som er lest og de som ikke er lest, bør uleste dokumenter vises med fet skrift.  

Dokumentarkivet kan inneholde mange dokumenter. Dokumentene bør sorteres etter år, slik at det kun 

vises fram dokumenter fra inneværende år. Deltakeren skal også ha tilgang til dokumenter fra tidligere 

år. 
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10 Spørreskjema 

Spørreskjema inngår som en del av søknadssekvensen i EVUWeb. Spørreskjemafunksjonaliteten har 

vært tidvis ustabil i EVUWeb 2. Funksjonaliteten i EVUWeb 3 må være mer robust, og de problemene 

som er i dagens applikasjon må ikke gjenskapes i en ny versjon. Det vil si at kjente feil må få en bedre 

løsning i neste versjon. Eksempelvis må applikasjonen takle mellomrom i spørsmåls-, spørreskjema- 

og spørreundersøkelseskoder. 

Det har ikke blitt tatt stilling til om spørreskjema skal benyttes i andre sammenhenger i ny EVUWeb 

enn kun i søknadssekvensen. Eksempelvis evalueringsskjema i etterkant av kurs. Men vi kan ikke 

utelukke at det kan oppstå ønske om en slik utvidelse, siden det er planlagt en del ny funksjonalitet for 

deltakere i EVUWeb. 

Spørreskjema som inngår i søknadssekvensen må besvares av alle søkere, med unntak av 

foretaksregistratorer.  

Spørreskjema i søknadssekvensen skal normalt sett ikke være anonyme. 

Det må være mulig å angi forskjellige spørreundersøkelser for forskjellige kurs, og det skal være 

mulig for deltakere å besvare samme spørsmål forskjellig på forskjellige kurs. 

10.1  Spørsmål 
Alle spørsmål som er markert som aktive eller er innenfor perioden vil vises. En kan velge om 

deltakerne enten skal velge mellom ulike svaralternativ eller fritekst. Dersom en ønsker å lage 

svaralternativer må de opprettes i undervinduet. Det er kun aktive svaralternativer som vises på 

EVUWeb. Det er tillatt med både flerverdisvar og fritekstsvar på samme spørsmål. 

Spørsmålene defineres i bildet Spørsmål samlebilde. Teksten kan være på bokmål, nynorsk eller 

engelsk. For hvert spørsmål angis følgende: 

Fritekstsvar: Om svareren skal kunne skrive en tekst til svar. 

Flerverdisvar: Om svareren skal kunne markere flere alternativer. 

Besvares av student: Om spørsmålet skal besvares av studenter. 

Besvares av fagperson: Om spørsmålet skal besvares av fagpersoner. Dette er en forberedelse 

til framdriftsrapportering for doktorgradskandidater og er foreløpig ikke i bruk. 

Besvares av student-/fagperson-feltene skal ikke ha noen betydning i EVUWeb. 

I undervinduet Lovlig svar, kan en definere de ønskede svaralternativene. De lovlige svarverdiene må 

ha en kode og en tekst. Det er svarverditeksten som vises på EVUWeb. Det er ønskelig å kunne angi 

om svar alternativene skal presenteres som enten radio-knapper eller nedtrekkslister.  

En kan angi at studenten skal prioritere svarene.  

I bildet Spørreskjema kan en angi om en krever svar. Dersom det er satt J i feltet Krev svar, må 

deltakeren svare for å kunne lagre og levere skjemaet – og komme seg videre i søknadssekvensen.  

Hvis en ønsker at enkelte svar skal føre til at deltakeren må svare på noen andre spørsmål kan en i 

feltet ”Svaret skal medføre presentasjon av spørsmål i skjema” og der oppgi koden til dette 

spørreskjemaet (delskjema). 
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Flerverdisvar tillater også at en setter J i feltet Fritekstsvar. Da kommer det et svaralternativ Annet, 

med en tekstboks hvor en må angi et svar. Denne funksjonaliteten har det vært noen problemer med i 

EVUWeb 2, som må få en mer robust løsning i EVUWeb 3. 

 
Figur 11 - Spørsmål samlebilde 

10.2  Spørreskjema 

I bildet Spørreskjema defineres det enkelte spørreskjema. En angir type undersøkelse: EVUWeb eller 

delskjema. 

En må oppgi både skjemanavn og menynavn. Det er menynavnet som vises i menyen på EVUWeb. 

I feltet Beskrivelse kan en beskrive og forklare spørreskjema. Denne teksten skal komme fram i 

EVUWeb ved å trykke på Hjelp. 

I underbildet Spørsmål legger en inn spørsmålene og angir rekkefølge. I eksemplet nedenfor er 

forklarende tekst lagt inn i underbildet Tekst med rekkefølgenr. 1, mens spørsmålene er lagt inn i 

underbilde Spørsmål med rekkefølge 2 og 3. 
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Figur 12 - Spørreskjema samlebilde - spørsmål 

 

Figur 13 - Spørreskjema samlebilde - Tekst 

Det er også mulig å legge inn et annet spørreskjema i spørreskjemaet. Rekkefølgenummeret har 

betydning for hvor dette spørreskjemaet inngår i det overordnete spørreskjemaet sammen med 

spørsmål og tekst. 

Rekkefølgefelt kan skape problemer dersom det er satt samme rekkefølge på flere elementer. 

EVUWeb må ha en logikk/regler for hvordan dette skal behandles, slik at det ikke blir duplikater eller 

skjemaet feiler og får en utgang som er uforståelig for søkeren. Det kan være ulike grunner til at det 

skal være mulig å sette samme tall på samme type elementer i FS. 

10.3  Spørreundersøkelse 

I bildet Spørreundersøkelse angir en kode for spørreskjemaet og datoer for start på undersøkelsen og 

frist for både student og fagperson. Det er Fristdato Student som er aktuell å bruke i EVUWeb.
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Figur 14 - Spørreundersøkelse 

I bildet Spørreskjemabesvarelse samlebilde lagres alle besvarelsene. Dersom undersøkelsen er 
anonym, vil ikke fnr eller deltakernr være oppdatert. Alle svar for den enkelte besvarelse vil vises i 
dette bildet.  

Deltakeren bør ha mulighet til å skrive ut besvarelsen eller å få den tilsendt på epost. 

Når deltakeren er ferdig med å besvare et spørreskjema bør det komme en kvitteringstekst. Denne 

teksten bør kunne spesifiseres for det enkelte spørreskjema.  

I bildet Spørreundersøkelse – person vises det hvem som har svart på anonyme spørreundersøkelser, 

men svarene vises ikke. 

 

Figur 15 - Spørreskjemabesvarelse - Verdisvar 
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Figur 16 - Spørreundersøkelse - person 

Det bør opprettes en egen validering for å arbeide med spørreskjemaer i FS, slik at ikke for mange 

saksbehandlere har tilgang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Saksbehandlerinnlogging 

Saksbehandlerinnlogging finnes i StudentWeb, men ikke i noen av de andre webapplikasjonene per 

dags dato. Det er et ønske at dette utvikles i EVUWeb 3. 

Saksbehandlere som er validert for det, kan logge inn i EVUWeb som seg selv, og få opp en egen 
saksbehandlermodul. Valgene der er som følger: 

 Simulere søker/deltaker: Kan oppgi fødselsnummer samt en parameter for om simuleringen 

skal være med oppdatering av basen eller ikke. 

 Valg for å få fram tekstkoder i applikasjonen. På venstre side av menyen kan saksbehandlere 
velge mellom bokmål, nynorsk, engelsk og tekstkoder. En kan da få sett koden til de tekstene 
en ønsker å endre, og så endre teksten i bildet WebApplikasjon – Tekster. 

 OBS: Dersom noen tekster skal være mulig å endre i FSklienten, må denne 

funksjonen må finnes i EVUWeb 3 uavhengig av om det utvikles 
saksbehandlerinnlogging eller ikke 

 Ved oppdatering framgår det i loggene at saksbehandler har gjort oppdatering – og ikke 
deltakeren (i transaksjonsloggen). 

Når saksbehandler opprettes med fnr genereres automatisk pin-kode. Det kan vurderes om 
saksbehandlere skal kunne logge seg inn med annen identifikasjon enn fødselsnummer og pin (ID-

Porten eller Feide) 
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Det må opprettes egen brukerrolle for saksbehandlere som skal ha anledning til å gjøre oppdateringer i 
EVUWeb. 

Om det skal finnes en direkte overgang til EVUWeb fra FS-klienten i bildet Kursdeltaker må 
diskuteres.   
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