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Workshop: Ny funksjonalitet i EVUweb
Første leveranse av EVUweb 3 er snart på plass, og det er på tide å begynne å tenke framover igjen.
Vi har denne gangen valgt å samle forskjellige problemstillinger til en workshop. Under finner dere
problemstillinger vi må ta stilling til på ett eller annet tidspunkt i løpet av våren. Oppgave 1 og 2 er de
som haster mest.

Oppgaver
1 Forside og kursside
Les gjennom kapittel 4.1 i kravspesifikasjonen:
https://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2018/evu-2018-0411/sakspapirer/fs-18-035-kravspesifikasjon-evuweb-oppdatert-etter-mote-2018-04-11.pdf
Dagens app har en forside med oversikt over alle tilgjengelige kurs ved institusjon, som er tilgjengelig
for ikke-innloggede brukere. Denne fungerer som en slags kurskatalog, og har også plass til utvidet
informasjon om de enkelte studietilbudene.
Vi ser for oss å videreføre denne funksjonaliteten, men vi vil dele siden i to, slik at presentasjonen av
det enkelte kurset får en egen side, blant annet for å få plass til all informasjonen på mobilskjermer.
a. Mange institusjoner har en egen kurskatalog på sine nettsider. Er det da behov for en
katalogfunksjon i EVUweb i tillegg?
b. Hvilke kategorier er viktige å få med? I dagens app brukes kurskategorien som ligger i FS,
men det finnes også slike ting som fjernundervisning, desentralisert undervisning, nettbasert
undervisning, som registreres i etterutdanningskurs samlebilde
c. Hvilke problemer har løsningen i dagens EVUweb? Er det noe informasjon som mangler, som
burde vært med, og som ikke er nevnt i kravspesifikasjonen?
d. Hva er bra med dagens løsning?
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2 Foretaksregistrering
Les gjennom kapittel 7.3 i kravspesifikasjonen:
https://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2018/evu-2018-0411/sakspapirer/fs-18-035-kravspesifikasjon-evuweb-oppdatert-etter-mote-2018-04-11.pdf
Presisering av teksten i kravspesifikasjonen: Det er kun for kurs med opptakskrav det er behov for en
todeling av foretaksregistreringen der deltakeren selv må bekrefte påmeldingen i etterkant. Dersom
det ikke er opptakskrav, kan foretaksregistrator melde deltakerne på direkte.
a. Er teksten i kravspesifikasjonen dekkende for deres behov?
b. Hvilke problemer finnes i dagens løsning?

3 Fakturaadresse og fakturareferanse
Les gjennom notatet om dette fra forrige møte:
https://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2018/evu-2018-10-18/fs-18-062-4innhenting-av-betalingsinformasjon-i-ny-evuweb.pdf
 Hvor sent skal det være mulig å oppgi betalingsinformasjon? Helt fram til kurset begynner?
Etter at kurset er fullført?

4 Fakturering og rabattordninger
Les gjennom kapittel 8 i kravspesifikasjonen:
https://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2018/evu-2018-0411/sakspapirer/fs-18-035-kravspesifikasjon-evuweb-oppdatert-etter-mote-2018-04-11.pdf
 Når sendes faktura ut?
 Hvordan formidler dere faktura?
 Hva slags rabattordninger finnes på din institusjon? Er det mulig å kombinere forskjellige
rabatter?
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Har dere konkrete eksempler der deltakere på samme kurs har forskjellige
fakturadetaljtyper?

5 Studiekontrakt og angrerett
Kravspesifikasjonen inneholder ingen krav til funksjonalitet knyttet til studiekontrakter og
angrerettskjema. Betyr det at behovene ikke finnes eller dekkes tilfredsstillende utenfor EVUweb,
eller er det noe vi burda hatt med her?

6 Automatisk ventelistehåndtering/stenging av kurs ved oppnådd maksantall søkere
Det har lenge vært ønsket å kunne stenge kurs for påmelding ved maks antall påmeldte, eventuelt la
søkere sette seg på venteliste direkte. Det er ti år siden vi behandlet saken sist, og det er behov for å
se på dette på nytt.
Maks antall deltakere kan angis i kursbildet. Når antallet deltakere tilsvarer dette tallet, kan vi enten
stenge for nye påmeldinger, eller sette alle nye søkere på venteliste (hva som gjøres, kan vi styre per
kurs). Dersom noen trekker seg fra kurset, kan vi supplere med nye deltakere fra ventelista via FSklienten.
a. Dette er forholdsvis rett fram for kurs med direkte påmelding, men hva gjør vi med kurs der
tilbud ikke gis automatisk. Skal vi stenge/bytte over til ventelisteregistrering når antall søkere
overstiger maksantallet også her? Hvilke behov dekker dette i så fall for institusjonen?
b. Hvordan skal suppleringen fra venteliste gjøres? Førstemann til mølla, eller annen rangering?
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