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Hei, 

 

Viser til møte i FS planleggingsgruppe i juni-15 sak 7d og innsendt epost fra meg til Adelheid datert 

19.06.2015 (vedlagt nederst i denne epost). 

 

Jeg har vært i kontakt med utdanning.no v/Are og de sier at så lenge feltet med url kommer med i 

cdm-uttrekket de henter og er maskinlesbart så er det helt greit for de. 

 

Er det mulig å få laget et nytt felles cdm-element (eksempelvis "prg-url") som kan hentes ut fra FS via 

Infotype? Evt. kan vi lage et lokalt cdm-element som kan brukes til dette? Det er nok med et element 

da språk er eget felt og trenger vel ikke være forskjellig cdm-element? 

 

Vennlig hilsen 

Tor 

UiS 

 

Fra: Are Rikardsen [are.rikardsen@iktsenteret.no] 
Sendt: 11. juli 2015 00:31 
Til: Tor Erga 
Emne: Re: Ønske i forhold til å trekke ut studieprograms url til utdanning.no 
 
Hei, 
 
Så lenge det kommer med i uttrekket og er maskinlesbart så er det null problem for oss; vi kan lese 
det fra et annet sted i fila. 
 
Jeg har ferie nå, men jeg vil ta tak i det straks jeg er tilbake dersom det er data å teste på. 
 
Are 
 

 

On 10 Jul 2015, at 10:26, Tor Erga <tor.erga@uis.no<mailto:tor.erga@uis.no>> wrote: 

 

Hei Are, 

 

Frem til nå så har url til studieprogram som ligger i FS og som har blitt overført til 

utdanning.no<http://utdanning.no/ [Open URL]> blitt hentet fra feltet URL som ligger i studieprogram 

samlebilde i FS. 

 

Dette skaper litt problemer for oss ved UiS da vi har flere url for studieprogram. Vi har et for 

studiesøkere (som vi også ønsker skal gå til utdanning.no<http://utdanning.no/ [Open URL]>, men så 

har vi også presentasjon av studieprogram for studenter som går på UiS. 

 

Eksempel på presentasjon til studiesøkere: 

http://www.uis.no/studietilbud/ingenioer-og-sivilingenioer/bachelor-i-ingenioerfag/data/ [Open URL] 

https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1861397
https://rt.uio.no/User/Summary.html?id=12805
https://rt.uio.no/Ticket/Update.html?id=1861397&QuoteTransaction=31768925&Action=Respond
https://rt.uio.no/Ticket/Update.html?id=1861397&QuoteTransaction=31768925&Action=Comment
https://rt.uio.no/Ticket/Forward.html?id=1861397&QuoteTransaction=31768925
https://rt.uio.no/Ticket/Attachment/31768925/22327461/
https://rt.uio.no/Ticket/Attachment/WithHeaders/22327461
http://utdanning.no/
http://utdanning.no/
http://www.uis.no/studietilbud/ingenioer-og-sivilingenioer/bachelor-i-ingenioerfag/data/


FS-15-005-31 UiS – Trekke ut url for studieprogram til utdanning.no 
 

 

Eksempel på presentasjon av samme program til nåværende studenter: 

http://student.uis.no/studieinformasjon-for-naavaerende-studenter/ingenioer-og-

sivilingenioer/bachelor-i-ingenioerfag/data/ [Open URL] 

 

Url som ligger i feltet "url" i studieprogram samlebilde blir presentert i studentweb når student ønsker 

mer informasjon om programmet her, og her ønsker vi å legge link til url for nåværende studenter, 

men må pga overføring til utdanning.no<http://utdanning.no/ [Open URL]> legge url for studieprogram 

til studiesøkere. 

 

Vi ønsker derfor å høre om det er mulig å opprette en infotype med cdm element hvor vi kan legge url 

som skal til utdanning.no<http://utdanning.no/ [Open URL]> (eks. cdm: prg-urlbm, prg-urlnn, prg-urlen). 

Vi kunne da hatt en url for bokmål, nynorsk og engelsk. Hvis infotype manglet kunne url hentes fra felt 

url i studieprogram samlebilde som før. 

 

Jeg har hatt saken oppe på FS-møte og det var her denne løsningen ble foreslått slik at vi kan operere 

med forskjellige url til studiesøkere og nåværende studenter. 

 

Gi lyd hvis noe var uklart eller evt. spørsmål. 

 

Vennlig hilsen 

 

Tor 

UiS 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Epost til Adelheid 19.6.2015 (forslag til referat for punkt 7d planleggingsgruppens møte i Kristiansand): 

 

Hei, 

 

Jeg skulle skrive et par ord om sak 7, pkt d) Flere felt for url på emne og studieprogram 

 

2 problemstillinger. 

 

1. For studieprogram er det kun et felt for URL som brukes både i StudentWeb med lenke til 

studieprogrammet og samme felt blir også sendt til utdanning.no. UiS har forskjellig tekst på hva vi 

ønsker å sende til utdanning.no og hvordan vi ønsker å presentere studieprogrammene for våre 

eksisterende studenter i Studentweb. Løsningen på denne blir at Tor tar kontakt med utdanning.no og 

hører om det er mulig å lage en infotekst med tilhørende cdm-kode som url til utdanning.no legges inn 

i og overføres. Dermed kan feltet i studieprogram samlebilde brukes til url som går til StudentWeb. 

 

2. For emner er det pr. i dag så store forskjeller på hvordan emneinformasjon presenteres så det 

gjøres ikke noen endringer her nå. 

 

Håper at dette var forståelig. Jeg kontakter utdanning.no og videresender evt. endringer som blir gjort 

til FSAT. 

 

Vennlig hilsen 

 

Tor 

UiS 
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