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FS-18-042-3 Ønskeliste Fagpersonweb, prioritet 2
2a. Overgangslenker til Tableau på relevante steder i applikasjonen
Spilt inn på møte i prosjektgruppa 8.9.2017. Ønsker også single sign-on med Tableau.
Må utredes hvilke tableau-rapporter som er aktuelle og hvordan lenke til dem. (FPW1352)
2b. Visning av studentnumre i Fagpersonweb
Spilt inn på møte i prosjektgruppa for ny Fagpersonweb 8.9.2017. Ønsker å se
studentnummer:
 I studentfanene
 I søk (både vise og søke på)
 I oppmøteregistrering
 På studentsiden
Implementert allerede:
 I oblig-registrering
2c. Digital signatur på resultater overført fra Fagpersonweb
Fra møte i prosjektgruppa 8.9.2017:
UiB var opptatt av at sensur som kommer fra Fagpersonweb må kunne arkiveres.
Dette er enkeltvedtak, og derfor arkivverdig. Per i dag har vi ingen overføring av
dataene til arkiv. Dataene som overføres til vurderingsprotokollen er heller ikke
signert. I Inspera kan man ta ut signert protokoll direkte fra eksamenssystemet, som
kan gå til arkiv.
Det er derfor behov for å kunne overføre digital signatur sammen med sensuren.
Inntil overført sensur kan overføres direkte til digitalt arkiv, er det også behov for å
kunne ta ut en rapport med protokollførte resultater, der også digital signatur
fremgår. Det er også behov for en tilsvarende signert rapport for sensurklager.
 DigEks tjenesten for sensur må utvides med felt for å sende inn digital
signatur
 Det må legges til felter for lagring av digital signatur på vurderingsmelding og i
protokoll
 Sensurprotokoll fra FS-klienten må vise frem digital signatur
(FPW-1324)
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2d. Delvis digital signatur
Ønsket av UiB:
Sensorer som av en eller annen grunn ikke kan logge seg inn i Fagpersonweb, må
også kunne signere sensuren. (FPW-1323)
2e. Mulighet for å endre på en begrunnelse som er registrert i Fagpersonweb, men ikke
kunngjort for studenten ennå
Spilt inn på møte i prosjektgruppa 20. mars 2017. (FPW-1288)
2f. Hente timeplaner fra TP på emnesiden
Ønsket av UiB. Diskutert på møte i fagpersonwebgruppa 20.3.2017. (FPW-1262,
215763)
2g. Markere karakterer som er endret etter klage i sensurmodulen
På kvitteringssiden i sensurmodulen viser vi nå fram karakterer som er protokollført.
Her vises alltid gjeldende karakter for denne eksamenen, det vil si at om en karakter
er endret etter klage, er det denne vi viser, ikke den sensor har ført inn. Sensorer
ønsker å følge med på om noen av deres karakterer har blitt endret i etterkant.
(FPW-1212)
2h. Utskriftsvennlig kvittering for gjennomført sensur
Fra UiS (e-post 29.06.2017):
Etter at sensur er ført og en står på Kvitteringssiden. Mulighet for å ta en utskrift av
karakterene som er ført ønskes med en tilsvarende funksjon (knapp med «Skriv ut»).
Utfyllende informasjon fra UiS:
«Tilsvarende med det andre ønsket, så kan vi nok oppleve at sensor ønsker en
kvittering på de karakterer som han har registrert før det overføres til FS. Tanken var
her å kunne skrive ut en liste/lagre som pdf, evt. mulighet for sensor til å få tilsendt
protokoll-listen på epost slik at han kan ha en "kvittering" på det som han har levert.
Skulle sensor i ettertid mene at karakterene som ligger i protokoll ikke stemmer
overens med det han registrerte har han mulighet til å sjekke mot denne
kvitteringen...»
(FPW-1198)
2i. Fjerne undervisningsaktivitetskoder
Ønsket av OsloMet. (FPW-1012, RT215721)
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2j. Single sign-on med EpN
Del av et tidligere ønske der første del besto i å få en smidig overgang fra
Fagpersonweb til EpN. Det første er løst med en lenke i menyen. Vi mangler
imidlertid single-signon-løsning mellom de to applikasjonene.
Merknad: Denne saken er satt på vent foreløpig, fordi EpN bare har Feide-innlogging,
mens Fagpersonweb har både Feide og ID-porten.
(FPW-1077)
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