[FS-392] Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom institusjoner som har
fellesgrader Created: 30/Apr/15 Updated: 03/Jan/17
Status:

Open

Project:

FS

Component/s:

None

Affects Version/s:

Ønsker

Fix Version/s:

Ønsker

Type:

Feature Request

Remaining
Estimate:

3 weeks

Original Estimate:

3 weeks

Environment:

DHS.

Attachments:

Priority:

Minor

FS-15-005-6 DHS-Endringsønske FS betalingsinformasjon.odt

RT ticket id:

1,733,094

RT URL:

https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1733094

Description
Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom institusjoner som har fellesgrader. Støtter NTNUs
forslag.
Saken fra NTNU ble behandlet på møte i Planleggingsgruppen 30.10.14. Konklusjonen var at saken må utredes
nærmere.

Comments
Comment by Aune M. Moe [ 01/Oct/15 ]
Møte i Planleggingsgruppen 3.9.15: DHS bes sende inn nærmere begrunnelse for ønsket. Prio 2.
Comment by Aune M. Moe [ 11/Jan/16 ]
Subject: Overføring av betalings- og registreringsinformasjon fellesgrader (FS-392).
Date: Fri, 6 Nov 2015 12:46:37 +0000
To: "fs-planlegginsgruppe@usit.uio.no" <fs-planlegginsgruppe@usit.uio.no>
From: "Linda Novak" <novak@diakonhjemmet.no>
Nærmere begrunnelse for ønsket om overføring av betalings- og registreringsinformasjon for fellesgrader (FS392).:
Har fått opplyst at NTNU har trukket sin sak, men at de fikk støtte fra NMBU da de sendte endringsønsket.
NMBU støtter oss i å gå videre med saken (bekreftet av Thor Højgaard Anti i dag).
Pga. en felles mastergrad med MF, ønsker vi en rutine til å overføre/importere betalings- og
registreringsinformasjon for felles studenter. I dag må dette følges opp og registerkort opprettes manuelt. Det
krever en del arbeid hvert semester. En rutine ville lette arbeidsmengden, og også kunne gi studentene raskere
mulighet til semesterregistrering når innbetalingen blir registrert fortløpende etter registrering i den andre basen.
Studentene i fellesgraden betaler til ett sted: Heltidsstudentene betaler til MF og deltidsstudentene betaler til
DHS (VID etter fusjonen).
Studentene skal ha samme rettigheter på begge studiesteder, og semesterregistrere seg i begges Studentweb. De
tar emner og avlegger eksamen ved begge institusjoner. Her fungerer resultatutveksling veldig bra (studentene
oppfordres til å samtykke til innhenting av resultater). Det kan de også ev gjøre for innhenting av betalings-

/registreringsinfo.
Vennlig hilsen
Linda Novak
FS-koordinator
Tlf: 22451960
Comment by Geir Vangen [ 06/Sep/16 ]
Saken kan ses i sammenheng med et generelt ønske om å utveksle persondata mellom to institusjoner.
I første omgang en løsning med rapport for ulike utplukk (studieprogram/kull evt vurderingsmeldte).
Filen må inneholde sentral personinformasjon og termin for siste gang semesteravgift ble betalt.
Import av denne filen:







Opprettet/oppdatere person
Valg for å opprette disse som student
Valg for å oppdatere registerkort med betalingsinfo (hvis aktuelt semester...)
Valg for å oppdatere som studieprogramstudent
Valg for å lagre som fnr-fil.

Comment by Aune M. Moe [ 03/Jan/17 ]
Sees sammen med sak fra HiB vedr. utveksling av persondata (FS-16-004-40).
Prio 1.

[FS-394] Bilde Kandidatnummereringstype Created: 01/Oct/15 Updated: 03/Jan/17
Status:

Open

Project:

FS

Component/s:

Vurdering

Affects Version/s:

Ønsker

Fix Version/s:

Ønsker

Type:

Feature Request

Remaining
Estimate:

1 day

Original Estimate:

1 day

Environment:

UiO

Attachments:

Priority:

Minor

FS-15-005-27 UiO-umiddelbar automatisk kandidatnummerering.docx

RT ticket id:

1,847,831

RT URL:

https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1847831

Description
Ønsker at kandidatnummerering skjer umiddelbart og ikke først ved kjøring av rutiner.
Automatisk nummerering gjøres 1 gang/døgn. For automatisk nummerering må «N» i feltet «Nummerer
automatisk» settes til «J». Det bør innføres sperre mot manuell kandidatnummerering.
Saken må utredes nærmere for å få til en hensiktsmessig løsning.

Comments
Comment by Aune M. Moe [ 03/Jan/17 ]
Det er snakk om HMS-prøve som utføres via en app. Det er behov for et kand.nr umiddelbart.

[FS-398] Infotype, CDM-element trekke ut studieprograms url til utdanning.no Created:
01/Oct/15 Updated: 12/Oct/15
Status:

Open

Project:

FS

Component/s:

Studieelementer

Affects Version/s:

Ønsker

Fix Version/s:

Ønsker

Type:

Feature Request

Remaining
Estimate:

Not Specified

Original Estimate:

Not Specified

Environment:

UiS

Attachments:

Priority:

FS-15-005-31 UiS-url studieprogram.docx

RT ticket id:

1,861,397

RT URL:

https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1861397

Description
Ønsker et nytt felles cdm-element som kan hentes ut fra FS via Infotype.

Comments
Comment by Aune M. Moe [ 01/Oct/15 ]
Møte i Planleggingsgruppen 3.9.15: Settes på ønskelisten med prio 2.

Minor

[FS-412] Nytt datafelt i eksport fra BAS til FS Created: 11/Jan/16 Updated: 03/Jan/17
Status:

Open

Project:

FS

Component/s:

None

Affects Version/s:

Ønsker

Fix Version/s:

Ønsker

Type:

Feature Request

Remaining
Estimate:

Not Specified

Original Estimate:

Not Specified

Environment:

HSH

Attachments:

Priority:

Minor

FS-15-005-43 HSH-Nytt brukernavn-felt-1.pdf

RT ticket id:

1,967,024

RT URL:

https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1967024

Description
Ønsker 2 felt, et for brukernavn knyttet til studentrollen og et som er knyttet til ansattrollen. Da kan man beholde
sitt brukernavn i for eksempel EpN, samtidig som studentbrukernavnet brukes til å eksportere FeideID til Alma
(Bibsys) og gir tilgang til ev. pålogging ved digital eksamen.

Comments
Comment by Aune M. Moe [ 03/Jan/17 ]
Møte i Planleggingsgruppen september 2016: HSH skal fusjonere. Skal de beholde denne rutinen?
FSATkontakter HSH for å avklare dette. Settes opp som en oppfølgingssak.

[FS-415] FS202.001 Fagperson Created: 10/Mar/16 Updated: 10/Mar/16
Status:

Open

Project:

FS

Component/s:

Person

Affects Version/s:

Ønsker

Fix Version/s:

Ønsker

Type:

Feature Request

Remaining
Estimate:

2 hours

Original Estimate:

2 hours

Environment:

NMBU

Attachments:

Priority:

Minor

FS-16-004-20 NMBU-FS202001 Fagperson.docx

RT ticket id:

1,974,660

RT URL:

https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1974660

Description
Utvidet valget Personrolle-Studieprogram / Personrolle-Emne / Personrolle-Sted til å kunne ta med alle
studieprogram tilknyttet en stedkode.
Eventuelt at når man søker på sted så tar den også med Personroller tilknyttet et sted ut i fra
studieprogram/emne/kurs
Det ville også hjelpe å ha med en kolonne for PERSONROLLE i rapporten nå man søker opp ALLE. Har ikke
tenkt på om rollene burde ramses opp eller om det burde være en forekomst for hver rolle. (se bildet bakerst for
illustrasjon)

[FS-417] Studieprogram samlebilde, kvalifikasjon Created: 10/Mar/16 Updated:
10/Mar/16
Status:

Open

Project:

FS

Component/s:

Studieelementer

Affects Version/s:

Ønsker

Fix Version/s:

Ønsker

Type:

Feature Request

Remaining
Estimate:

1 day

Original Estimate:

1 day

Environment:

UiS

Attachments:

Priority:

Minor

FS-16-004-12 UiS-Endringsønske studieprogram-kvalifikasjon.docx

RT ticket id:

2,004,250

RT URL:

https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2004250

Description
Hvis et studieprogram skifter kvalifikasjon, så finnes det ikke mulighet til å angi hvilke kull som skal ha hvilke
kvalifikasjon.
Forslag om å tidfeste koblingen mellom studieprogram og kvalifikasjon med «Gjelder for kull i perioden». Vil
da vises i Studieprogram samlebilde (fane Kvalifikasjon) og i Kvalifikasjon (fane Studieprogram-Kvalifikasjon).

[FS-419] FS200.011 Regenerering av infotekster Created: 10/Mar/16 Updated: 03/Jan/17
Status:

Open

Project:

FS

Component/s:

Studieelementer

Affects Version/s:

Ønsker

Fix Version/s:

Ønsker

Type:

Feature Request

Remaining
Estimate:

2 days

Original Estimate:

2 days

Environment:

NMBU

Attachments:

Priority:

Minor

FS-16-004-4 NMBU-forbedringer i rutine 200011.docx

RT ticket id:

1,971,695

RT URL:

https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1971695

Description
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.

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?

Comments
Comment by Aune M. Moe [ 03/Jan/17 ]
Møte i Planleggingsgruppen september 2016:
Dette er tekser som kommer fra EpN. Burde være en databasejobb.

[FS-423] FS555.002 Godkjenningsliste, obl akt for vurd.meld Created:
03/May/16 Updated: 03/May/16
Status:

Open

Project:

FS

Component/s:

Godkjenning

Affects Version/s:

Ønsker

Fix Version/s:

Ønsker

Type:

Feature Request

Remaining
Estimate:

1 hour

Original Estimate:

1 hour

Environment:

HiOA

Attachments:

Priority:

Minor

FS-16-004-23 HIOA - FS555002 - Godkjenningsliste.docx

RT ticket id:

2,076,017

RT URL:

https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2076017

Description
Ønsker at fagperson som er koblet til en undervisningsaktivitet vises i rapporten i tillegg til ansvarlig fagperson
for emnet (Emne samlebilde, fane Personrolle).
Alternativt at man endrer navn på FS474.006 Sensurliste praksis, slik at den også kan brukes til emner uten
praksis.

[FS-425] Søknad samlebilde og flere rapporter Created: 03/May/16 Updated: 25/Sep/16
Status:

Open

Project:

FS

Component/s:

Opptak

Affects Version/s:

Ønsker

Fix Version/s:

Ønsker

Type:

Feature Request

Remaining
Estimate:

2 hours

Original Estimate:

2 hours

Environment:

FSAT, Seksjon for kompetansevurdering

Attachments:

Priority:

Minor

FS-16-004-35 FSAT-ASK Filtrering på utdanningsland.docx

RT ticket id:

2,114,364

RT URL:

https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2114364

Description
Vi ønsker først og fremst filtrering pr. utdanningsland slik
det er lagt opp til i FS101.014 for LOK.
Alternativt ønsker vi mulighet til å sortere pr.
utdanningsland i de aktuelle rapportene.
I søknad samlebilde historikk ønsker vi oss et felt for «Land
vdg opplæring» slik som i Søknad samlebilde NOM.

Comments
Comment by Geir Vangen [ 25/Sep/16 ]
Følgende er endret til FS8.0:
I FS101.014 er visvalget for utdanningsland aktivert også for NOM-søknader (filteringsvalget var der allerede).
I søknad samlebilde Historikk er det innført felter for land vdg skole.
Spørsmål sendt om resterende ønsker:
Spørsmål om rapportene FS101.001 og FS101.003: Er det tilstrekkelig å legge til utdanningsland i
datagrunnlaget for disse, slik at dere kan filtrere manuelt på disse?
Spørsmål til FS190.002: Da dette er en tall-fordeling, må en her legge til parameter for utdanningsplan. Er det
det dere ønsker? Eller ønsker dere en samlet kjøring på alle land (en fordeling pr land)?

[FS-426] Rutine FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll Created:
03/May/16 Updated: 03/May/16
Status:

Open

Project:

FS

Component/s:

Kvalifikasjon

Affects Version/s:

Ønsker

Fix Version/s:

Ønsker

Type:

Feature Request

Remaining
Estimate:

1 hour

Original Estimate:

1 hour

Environment:

UiS

Attachments:

Priority:

Minor

FS-16-004-36 UiS-FS655001 Overføring av oppnådd kval til protokoll.docx

RT ticket id:

2,114,860

RT URL:

https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2114860

Description
Ved opprettelse av kvalifikasjoner er det behov for å fange opp studenter som skal få beholde studieretten selv
om de oppnår kvalifikasjon. Informasjonen kan vises under Merknad i FS655.001.

[FS-466] Klage på sensur og utstedelse av kvalifikasjoner Created: 03/Jan/17 Updated:
03/Jan/17
Status:

Open

Project:

FS

Component/s:

None

Affects Version/s:

Ønsker

Fix Version/s:

Ønsker

Type:

Feature Request

Priority:

Remaining
Estimate:

Not Specified

Original Estimate:

Not Specified

Environment:

UiS

Attachments:

Minor

FS-16-004-58 UiS-Endringsønske Klage og utskrift kvalifikasjon.docx

RT ticket id:

208,100

RT URL:

https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=208100

Description
Ønsker kontrollrutiner rundt utstedelse av kvalifikasjoner.
Det er i dag vanskelig å fange opp studenter som ber om begrunnelse/klager på eksamen for å hindre utstedelse
av kvalifikasjon til disse. Det er derfor ønskelig med en varsling ved kjøring av rutiner/rapporter i forbindelse
med utstedelse av kvalifikasjon hvis studenter har en åpen klagesak. Varsling også ønskelig dersom klagesak
medfører en karakterendring på en vurdering som allerede ligger i oppnådd kvalifikasjon protokoll.
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