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RT 207528

To identiteter for fagpersoner
Institusjon og navn på innsender.
Merk at avsender skal være Fskontaktperson

Institusjon: Høgskolen i Sørøst-Norge (Buskerud/Vestfold)
Avsender: Sissel Kari Hakala Dahle

Dato

30-09-2016

Bilde/Rutine/Rapport/Annet

Person > Personbilder > Person/Fagperson og
Person/Student

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

-

Begrunnelse

Per dags dato kan en person kun ha en identitet i FS,
enten som fagperson eller student. Dersom en fagperson
også er student, får vi ikke registrert både brukernavn og
studentnummer. I HBV basen trumfer nemlig
studentnummeret brukernavn i bildet Person/Fagperson.

Fylles ut av institusjonen

Dette er et valg vi har gjort i synkroniseringen fra
BAS/IDBANK. Grovt sett har vi det slik at ansattepostadresse og ansatt-brukernavn IKKE synkroniseres
tilbake til FS. Hvis en person som er ansatt også blir
student, vil IDBANK da skrive student-epostadressen og
student-brukernavnet (studentnummer) tilbake til FS.
Ansatt-brukernavn legger vi manuelt inn i FS. Vi legger ikke
inn ansattes epostadresser i FS.
Det er to systemer som påvirkes av dette: Wiseflow og
Fronter.
Wiseflow: Det at studentnummeret trumfer brukernavnet i
bildet Person/Fagperson fører til problemer med
utsendelse av epost til interne sensorer fra Wiseflow.
Dersom den interne sensoren også er student, går eposten
til studentkontoen. Denne er aktiv, men som regel ikke i
bruk, og sensoren får ikke nødvendig informasjon.
Fronter: Fra Fronters side er det ønskelig å kunne
registrere en person med både brukernavn og
studentnummer av praktiske hensyn, at en person som er
både ansatt og student får to brukerkonti i Fronter, fordi det
er slik vi har det i alle andre IT-systemer. Det framstår ikke
innlysende for personen at det skal være annerledes i
Fronter.

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe
Beskrivelse av problemstilling
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Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken
Hva ønskes gjort

Begrunnelse

Løsningsforslag

I bildene Person/Fagperson og Person/Student er det et
felt som heter Brukernavn. Vi ønsker at disse skal
representere de to ulike identitetene, og at de får distinkte
navn, for eksempel Fagperson-brukernavn og Studentbrukernavn.

Vurdering av konsekvenser

Fylles ut av FSAT

Vurdering av juridiske forhold og
henvisning til sentrale og lokale
regler

Kommentarer
Omfang

3 dager

Kostnader
Konsekvenser

Resultat
Hva blir gjort

Begrunnelse

Løsningsforslag
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