
Epostadresser i FS 
 

Innspill til utsatt eventueltsak fra møte i planleggingsgruppa 16.04.2015 

 

12. Eventuelt 

c. Intern og ekstern epostadresse i FS og muligheten for å konfigurere hva som skal overføres til 

Bibsys og Fagpersonweb. (sak fra HiT) 

 

Det var enighet om å ta opp saken på neste møte. 

 

FS støtter to epostadresser, intern og ekstern, pr person. Begge er felt i persontabellen.  

Det er varierende funksjonalitet knyttet til de to adressene i ulike bilder, rapporter og rutiner i FS. 

Det samme gjelder konfigurasjonsmulighetene i eksport- og integrasjonsløsninger. 

 

Utgansgpunktet for saken er et ønske om å få overført ekstern epostadresse til Bibsys og 

Fagpersonweb, men jeg mener problematikken bør diskuteres mer generelt. 

 

Problemstillinger 
Skal intern og ekstern epostadresse likestilles i FS? 

Skal institusjonen konfigurere hvilken adresse som er den primære et sted? 

Skal eksterne systemer kunne hente begge adresser og selv bestemme hvilken som er den primære? 

Skal studentene velge? 

Osv. 

 

FS-klienten støtter intern, ekstern og begge adresser 
Send epost (FS214.001) 

Brev til student med pinkode og epostinformasjon (FS201.005) 

Brev til enkeltpersoner (FS210.001) 

 

Integrasjoner 

Fronter 
En epostadresse overføres. Det kan konfigureres i Webapplikasjon/modulvalg. 

 

Fagpersonweb 
Intern epostadresse overføres. Ingen konfigurering. 

Faglærer kan sende epost 

 

Studentweb og Studentweb3 
Studenten vedlikeholder ekstern epostadresse (hvis modulvalg er satt til J) 

Epost adresse fra institusjonen vises. 

 

Kvittering sendes via epost (til hvilken adresse?) 

 

Søknadsweb 
Dialogen med søkeren benytter ekstern epostadresse. 



Kvitteringsepost går til ekstern epostadresse 

 

Etterutdanningsweb 
EVU-web bruker epostadresse ved registrering av ny bruker. Det kan føre til konflikt hvis 

epostadressen ligger på person med samme fødselsnummer i FS fra før, se bildet.  

 
 

Bibsys 
Det var kun intern epostadresse som ble overført (hvis det er flagget i FSSYSTEM at epostadresse skal 

overføres). Fra 28.5.15 blir begge adressene overført Bibsys, men standard låntakerbilde i Bibsys 

viser kun en adresse. 

 

Her er svaret fra Bibsys brukerstøtte: 

Hei, det stemmer at du ikke får begge fram i blåskjermen. 

Endringen fra FS ble gjort for å være klar til overgangen til Alma. 

Og foreløpig har vi ikke definert plass til mail-adresse nummer to i BIBSYS-basen. 

Det holder vi på å fikse. 

Så ser vi på (vi har begrensete ressurser tilgjengelig fram til Alma-overgangen) hvor mye 

arbeid det er å finne en plass i skjermbildene i blåskjermen for LTREG og LTENDRE for en 

ekstra mailadresse. Jeg vet ikke svaret ennå. 

 

Vennlig hilsen BIBSYS brukerstøtte, Arne Midtun 

 

Public360 
Begge epostadresser overføres, men ekspederingsmodulen i Public360 bruker ekstern epostadresse. 

 

 
 

Wiseflow (digital eksamen) 
Wiseflow henter begge adresser og begge adresser flagges som «mottar melding» i Wiseflow.  

 

Office 365 
Forutsetter bruk av Office 365 at studentene har exchangebaserte epostkontoer tilknyttet?  

 



Office 365 er studentenes kommunikasjonskanal både mot faglig ansatte, administrativt 

ansatte og medstudenter. Studentenes epostadresse vil være brukernavn (fornavn.etternavn) 

etterfulgt av @student.hist.no (HIST). 

 

Epostkontor 
Må institusjonene tilby institusjonsinterne epostadresser til studentene? 

 

Annet 
Noen eksterne leverandører, blant annet av programvare, krever at det oppgis en 

«studentepostadresse» for å få studentrabatt (eks Dustin, Dreamspark). 

 

Det er vel meningen at Feide skal være foretrukket metode for å dokumentere at man er student. 

 

 

Hans Jacob Berntsen, Høgskolen i Telemark 

1.6.2015 


