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Forbedringer i rutine 200.011 Regenerering av infotekster 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

NMBU v Thor Anti 

Dato 09.11.2015 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet FS200.011 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

Har vært diskutert som en del av EPN-arbeidet, men ikke 
løftet som egen sak. 

Begrunnelse Rutinen fungerer ikke hensiktsmessig. 
 

 

Til  Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Rutinen FS200.011 må kjøres for at oppdateringer i 
emninfo skal bli med i XML. Denne rutienen har noen klare 
svakheter: 

- Dersom man trykker på noe annet etter at rutinen 
er satt i gang feiler rutinen. 

- Rutinen tar ekstremt lang tid og må ut fra våre 
betraktninger bruke mye ressurser i systemet. 

- I perioder må vi kjøre denne hver dag. 
- For å få kjørt rutinen må man ta opp en fs-instans 

per språk/termin for å kunne kjøre oppdateringene 
uavbrutt. 

- Med EPN er det lagt opp til mer flytende 
distribusjon av emneinformasjon. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Det er flere mulige løsninger på utfordringene. Vi har 
følgende prioritering: 

1. Lage nattjobb som kjører rutinen for infotekster 
som er oppdatert siste to døgn. 

2. Forbedre rutinen slik at den kan kjøre i bakgrunnen 
med flere språk samtidig. 

3. Kunne kjøre hele nåværende rutine som nattjobb 
hver natt. 

Løsningsforslag 1 bør være overkommelig etter at 
infotekstene har fått loggoppføringer. Mens siste løsning 
kanskje vil være enklest men ikke ønskelig? 

Vurdering av konsekvenser Automatisere mest mulig. Dette er også en feilkilde som 
man kommer borti av og til, og dermed kan være vrien å 
huske på. 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Intet 
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  Kommentarer  

Omfang 2 dager 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 
 
Ser at det har vært noe lignende oppe i planleggingsgruppa før 
(http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/arkiv/sakspapirer/Samlefil_motepapirer_mai2010.
pdf [Open URL]), 
 
men jeg kunne ikke se at saken var nevnt i referatet, bare i samlefilen til møtet. Saken er satt til løst i RT 
(https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=378916 [Open URL]) uten at jeg vet hva som har skjedd. 
 
 
Kommentar fra FSAT: 
UiB trakk saken på møte i september 2010. 

http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/arkiv/sakspapirer/Samlefil_motepapirer_mai2010.pdf
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=378916

