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FS-18-042-1 Innkomne og tidligere uprioriterte ønsker
Fagpersonweb
Nye ønsker
Ønsker som gjelder visning av registrert oppmøte:
0a. Ønske fra UiA: Studentsiden – Fanen Oppmøte: Vise merknader fra
oppmøteregistreringen på studentsiden (se vedlegg FS-18-042-4)
Ved registrering av oppmøte i Fagpersonweb, gjør foreleser notater pr student
(merknad) dersom studenten kommer seint eller går tidlig. Denne merknaden
vises i dag kun der merknaden registreres i FPW, samt i bilde «Oppmøte på
undervisning», og må tas ut av en FS-bruker. Det er ønskelig at fagperson/foreleser
selv ser denne i oppmøteoversikten i Fagpersonweb.
(FPW-1413, RT236075)
0b. Ønske fra UiS: Emnesiden – Fanen Oppmøte: Visning av oppmøte per student (se
vedlegg FS-18-042-5)
I forhold til rapport FS474.007 Oppmøteoversikt - undervisning som det er mulig å
ta ut i fra FS så har vi pr. i dag ikke en tilsvarende visning av liste fra Fagpersonweb.
Dette betyr at de faglige må få listen fra FS dersom de ønsker det. (FPW-1407,
RT238063)
Ønsker som gjelder oppmøteregistrering:
0c. Ønske fra UiS: Oppmøteregistrering: Ønske om en tydeligere visuell og
tilbakemelding og et lydsignal som indikerer vellykket eller mislykket
oppmøteregistrering
Når studenter registrerer seg selv via skanning av kort/studentbevisapp, så hadde
det vært ønskelig å velge et annet bilde i FagpersonWeb som viser hvem som
registrerer seg. Det bildet som er i dag passer godt dersom noen administrative
foretar selve registreringen og sjekker meldingen på skjermen, men det er ganske
vanskelig å tolke den teksten som kommer opp på skjermen av studentene når han
skanner kortet.
Hadde det vært mulig at der eksempelvis kom opp en stor 👍 i grønn farge og at
navnet på studenten stod under i tydelig skrift. Dersom registreringen ikke ble
godkjent kom det en stor rød 👎med beskjed om at de må kontakte

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

faglærer/saksbehandler for manuell registrering?
I dag så er det skanneren også som piper/lager lyd og det er samme lyd om
registreringen blir godkjent eller ei. Hadde det vært mulig at PC/nettbrett kunne gi
lyd og at det var forskjell på lyd for godkjent og lyd for ikke godkjent registrering?
(FPW-1409, RT239221)
0d. Ønske fra OsloMet: Bruke mobiltelefonens kamera til å registrere oppmøte (se
vedlegg FS-18-042-6)
Merknad: Utviklerne har estimert denne saken til ca. 4 ukesverk.
(FPW-1461, RT246082)
Ønsker som gjelder studentlister
0e. Ønske fra UiA: Filtrering på klasse på emnesiden, fanen studenter (se vedlegg FS18-042-7)
Noen av våre kull er inndelt i klasser (fx bachelor sykepleie). Å hente opp
studentoversikt for enkeltklasser for «Mine emner», er etterspurt fra våre
fagpersoner.
I arkfanen «Studenter», er det ikke mulig å sette filter på Klasse. Dette forutsetter
bruk at undervisningsaktiviteter og gruppeinndeling hvor klasser er overført til
partier.
(FPW-1406, RT236069)
Ønsker som gjelder sensur/oblig-godkjenning
0f. Ønske fra NMBU: Sensurimport basert på andre identifikatorer enn navn og
kandidatnummer
Opplasting av sensur (Jira: FPW-1071) er en av de mest arbeidsbesparende delene
i det nye fagpersonweb.
Dette fungerer som beskrevet i JIRA-saken, men løser dessverre ikke
arbeidsoppgaven til sensorene.
Arbeidsflyten vil oftest være slik:
 Sensor har gitt karakterer i ett eksternt program (Canvas, wiseflow,
Blackboard osv) som sensor ønsker å få lastet opp. Student har da gjerne en
annen ID enn kandidatnummer (brukernavn, Feide-id
(brukernavn@institusjon.no), e-postadresse, studentnr).
 Sensor(er) har kalkulert ferdige karakterer i ett regneark og vil laste opp disse.
(FPW-1405, RT236831)
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0g. Ønske fra HVL: Oblig-registrering for studenter som har trukket seg fra eksamen (se
vedlegg FS-18-042-8)
Vi ønsker en tilsvarende funksjonalitet i Fagpersonweb som den som finnes i bildet
Godkjenning av obligatorisk aktivitet i FS-klienten, nemlig at en kan velge å få frem
studenter som har trukket seg fra eksamen og evt. legge inn godkjenning på disse
også.
Ønsker som gjelder eksamensavvikling
0h. Ønske fra NMBU: Vise antall kandidater med hver målform (se vedlegg FS-18042-9)
Det er et ønske fra fagpersoner om å se hvor mange som skal ha
eksamensoppgave på hvert språk. Dette for å slippe å lage oppgaver på en
målform som ingen benytter seg av. Fagpersonene skal levere riktig antall
eksamensoppgaver på riktig språk til eksamenskontoret. Da trenger de å vite
antallet per språk.
0i. Ønske fra UiS: Lenker til ekstern eksamen/sensurystem
Innspill fra UiS:
«Ser at under Sensuroppdrag så er ikke lenken til Inspera klikkbar. Er det mulig å få
inn klikkbar lenke herfra også? Samme også under Min profil, Roller og Sensur. Her
står heller ikke Digitalt sensursystem med klikkbar lenke.» (FPW-1474, RT246371)
Andre ønsker
0j. Ønske fra UiS: Egendefinerte lenker på Andre applikasjoner-siden
Er det mulig å legge til rette for at institusjonene kan legge inn egne lenker i meny
Andre applikasjoner som ligger under Min profil? I dag ligger det lenke til EpN,
men her ser vi også for oss å kunne lenke til eksempelvis Canvas, Inspera
assessment, TimeEdit, Star...
(FPW-1463, RT246371)
0k. Ønske fra OsloMet: Mulighet for å redigere kontaktinformasjonen i bunnteksten
Vi ønsker muligheten til å skjule e-postadressen fra bunntekst på Fagpersonweb,
eventuelt muligheten til å legge til en kort tekst slik man kan i StudentWeb.
OsloMet ønsker mulighet for å fjerne e-post fra bunnteksten i Fagpersonweb, evt
legge til egen informasjon.
Per i dag står fs-hjelp@hioa.no som kontaktadresse nederst på siden i
Fagpersonweb. Denne hentes fra systemverdiene i FS og kan dermed ikke
endres/fjernes uten at det får konsekvenser for andre systemer.
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På OsloMet skal fagpersoner kontakte studieadministrasjonen på sitt fakultetet for
spørsmål om fagpersonweb. Vi opplever nå at mange kontakter oss direkte, og at
vi dermed må videresende henvendelsen med det det medfører av forlenget
saksbehandlingstid og opplevelse av dårlig service.
Vi ønsker derfor muligheten for å skjule denne e-postadressen, eventuelt
muligheten til å legge til en kort tekst (for eksempel: Har du spørsmål ta kontakt
med studieadministrasjonen på din enhet) slik man kan i StudentWeb.
Løsningsforslag fra innmelder:
Skjule e-postadressen fra bunntekst på Fagpersonweb, eventuelt muligheten til å
legge til en kort tekst slik man kan i StudentWeb.
(FPW-1459, RT246073)

Tidligere innkomne, ikke prioriterte ønsker
Ønsker som gjelder e-post
0l. Sende e-post med vedlegg
Spilt inn på møte i prosjektgruppa 8.9.2017 (FPW-1351)
Ønsker som gjelder studentlister
0m. Ønske fra OsloMet: Mulighet for å sortere studentlister (FPW-1015, RT215721)
Ønsker som gjelder sensur/obligregistrering
0n. Ønske fra UiB, med supplering fra prosjektgruppa: Mulighet til å sortere/filtrere
på obligregistreringssiden
Filtrering – Spilt inn på møte i prosjektgruppa 8.9.2017
Tilsvarende som på emnesiden
 Undervisningsenhet
 Undervisningsaktivitet
 Kull og klasse
 Vise kull/klasse + undervisningsinfo i lista
Sortering – Fra UiB:
Jeg har også fått tilbakemelding på det burde være mulig å sortere listen over
studenter når man skal registrere godkjenningene i Fagpersonweb
(fornavn/etternavn/studieprogram/undervisningsparti osv.). Nå er listen sortert på
fornavn. I de fleste andre lister fra FS er studentene sortert på etternavn. Listen
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over studenter på emnesiden i Fagpersonweb er også sortert på etternavn. Inntil vi
(forhåpentligvis) får mulighet til å sortere denne listen bør den være sortert på
etternavn slik at den samsvarer med default sortering på andre studentlister.
0o. Informasjon i FS om hvem som har overført sensuren
Fra prosjektgruppa 8.9.2017
Relatert til denne problemstillingen ble det trukket frem at det i dag ikke er mulig i
logger eller i database å se hverken hvilket sensursystem som er benyttet, hvem
som har overført, eller hvem som har ført sensuren. Fagpersonweb-delen av dette
er ikke så ressurskrevende, men det må også gjøres en del i webservicen og i FSklienten for å få det på plass.
Merknad: Dette jobbes det med i ekspertgruppa for digital vurdering.
0p. Skjule medsensorers karakterer frem til medsensoren har godkjent sin sensur
Ønsket er å harmonere løsningen med eksamenssystemenes sensurløsninger. Det
vil innebære å innføre et ekstra steg i prosessen for samsensur. Etter at karakteren
er ført, trykker sensor da videre, og får spørsmål om de innførte karakterene skal
godkjennes. Hvis ja, går han videre til neste steg, der medsensors karakterer blir
synlige, dersom hun også har godkjent sine karakterer. Så forløper prosessen som
før.
(FPW-1344, RT235070)
0q. Ønske fra HiMolde: Ønske om å kunne styre hvilke sensorer som får mulighet til
å registrere sensur på vegne av hele kommisjonen
«Når det gjelder muligheten av at en sensor registrerer sensur på vegne av hele
kommisjonen synes vi det er greit dersom hver institusjon får muligheten av å slå
av og på dette for hver kommisjon. Defaultverdi bør da kunne være at hver sensor
må registrere sine egne karakterer. Dette mener vi også vil øke datakvaliteten og
være med på å hindre feilregistrering.»
(FPW-1340, RT235070)
0r. Ønske fra (?): Mulighet for å hente ferdig signert sensur som sensor har glemt å
overføre, til FS
(FPW-1322)
0s. Ønske fra (?): Vise sensorveiledning i Fagpersonweb
Denne saken går også i ekspertgruppe for Studentweb (parkert der inntil videre),
og ekspertgruppe for digital vurdering, i tillegg til at den er prioritert opp av
planleggingsgruppa.
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(FPW-1289)
0t. Ønske fra UiS: Digitalisering av sensorbrev
Saken ligger hos ekspertgruppa for digital vurdering.
(FPW-991, RT207337)
Ønsker som gjelder klage/begrunnelse
0u. Mulighet til å formatere tekst i begrunnelsen
Spilt inn på møte i prosjektgruppa 20. mars 2017.
Ønsker som gjelder oppmøteregistrering
0v. Ønske fra OsloMet: Mulighet til å velge hvor sent en student kan møte for å få
godkjent oppmøte
Hva regnes som riktig oppmøte? I vårt system kan man sette parametre på når et
oppmøte regnes som godkjent- eksempelvis fra 5 min før timens start til 10 min
etter timens start. Er det tenkt noe rundt dette? Eller er oppmøte oppmøte, selv
om det er registrert 5 min før aktiviteten slutter? (FPW-941)
0w. Ønske fra ekspertgruppa for digital vurdering: Varsel til sensor om at de kan
logge seg inn i Fagpersonweb for å registrere sensuren
Problemstilling rundt varsling av eksterne sensorer, som er en problemstilling som
må løses på institusjonene. Et ønske: «I dag blir det (frå WISEflow) sendt ut
automatiske epostar til alle sensorar på eit emne, med brukarrettleiingar,
innloggingslenke o.l. Kan det ikkje være mogeleg også med slike automatiske
meldingar frå FagpersonWeb, eller må dette alltid sendast manuelt?
Problemstillinga gjeld for så vidt også interne sensorar som må bli varsla
om at det er klart for sensurregistrering i emne slik og slik- og kvar dei skal gjere
det.»
Ønsker som gjelder oppmøteregistrering
0x. Ønske fra UiS: Ønske om at det ikke skal være mulig å skanne studentkort etter at
applikasjonen har timet ut
De er i all hovedsak fornøyd, men de har hatt litt problemer med tilfeller av studenter som
har kommet seint og registrert oppmøte i Fagpersonweb via Strekkodeleser. Det kommer
ikke klart varsel dersom tid har ført til at Fagpersonweb har gitt timeout. Det er ønskelig
med klarere varsel om utlogging og beskjed om at Faglærer må logge inn igjen for at
registrering skal kunne gjennomføres. Tilbakemeldingen er at Oppmøteregistreringen
piper og studenter tror de har blitt registrert, men i ettertid viser det seg at de ikke har
blitt registrert siden inaktivitet har ført til utlogging. Hadde det også vært mulig med en
annen pipelyd ved registrering dersom Fagperson har logget ut?
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Andre ønsker
0y. Ønske fra OsloMet: Favorittmarkere emner for visning på forsida
Det er et ønske om å kunne "stjernemerke" emner som vises i emnelisten på
forsiden selv om de ikke undervises inneværende semester. Dette er for at man
enkelt skal ha tilgang til emner som har konteeksamen inneværende semester og
dermed ikke har undervisning samt at programkoordinatorer ønsker enkel tilgang
til sine emner uavhengig av semester. (FPW-1013, RT215721)
0z. Ønske fra VID: Tilgang via stedroller
Det er ønske om samme funksjonalitet med «tilgang til alt» som gis ved stedrolle
på institusjonsnivå, også for stedroller på lavere nivåer, men da avgrenset til
emner, studieprogrammer og studenter knyttet til rollens sted. (FPW-973,
RT212513)
0æ. Mulighet til å sende e-post direkte fra oppmøtefanen på emnesiden
For å kunne varsle studenter om at de har for lavt oppmøte ... Spilt inn på
prosjektgruppemøte 13.1.2017 (FPW-962)
0ø. Campus i Fagpersonweb
«Da ønsker vi oss at campus vises som mulig filter i fagpersonweb og i Studentweb
på undervisning/vurdering og i emnelistene.» (FPW-691, RT212275)
0å. Ønske fra UiS: Varsel til sensor om manglende godkjenning av underliggende
obligatoriske aktiviteter
Problemet vi opplever i dag ved føring av sensur direkte i FS er at mange
"glemmer" å registrere godkjent/ikke godkjent på de obligatoriske øvingene. Dette
kan være fordi alle kandidatene har fått det godkjent, eller av andre årsaker.
Dersom obligatoriske øvinger ikke registreres og sensur på emnet overføres til
protokoll, slettes i dag disse obligatoriske øvingene. Dette skaper igjen problemer
med oppmelding til kontinuasjonseksamen da studentene ikke får til å melde seg
opp uten godkjente obligatoriske øvinger.
Dersom det går så lagt at en prøver å registrere sensur på eksamen i emnet uten at
sensur på obligatoriske øvinger er registrert, kunne det kanskje kommet et varsel
om dette (som beskrevet tidligere)?
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