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Subject: Sensurvarsel - intern eller ekstern epost? FS 8.0 
 
 
 
Wed Mar 01 08:27:34 2017 olemno (Ole Martin Nodenes) - Correspondence 
added [Reply] [Comment] [Forward] 

text/plain 5.6KiB 

Hei 
Vi har lagt tilbake gammel løsning i NTNU-prod, slik at intern adresse prefereres. 
 
Setter opp saken til neste møte i Planleggingsgruppen 
 
Vennlig hilsen 
Ole Martin 
 

 
 
Thu Feb 23 12:55:57 2017 sven.sivertsen@ntnu.no ("Sven Erik Sivertsen") - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Sensurvarsel - intern eller ekstern epost? FS 8.0 

Date: Thu, 23 Feb 2017 11:55:50 +0000 

To: "fs-support@fsat.no" <fs-support@fsat.no> 

From: "Sven Erik Sivertsen" <sven.sivertsen@ntnu.no> 

 

Viser til e-postveksling under. Etter nærmere undersøkelse ser det ut til at utsending av sensurvarsel 
er endret til ekstern e-post i begynnelsen av januar dette år.  Vi mener dette burde vært diskutert 
nærmere. I det minste burde varsel vært sendt ut slik at vi kunne ha informert.  Vi har nå fått vår første 
klagesak på grunn av dette. Vi har brukt sensurvarsel i mange år, og det er første gang vi får klage. 

Det er betenkelig å bruke ekstern til dette av flere årsaker. 

- Vi ser av feillogg at vi har svært mange meldinger p.g.a. ugyldig e-postadresse. Vi har ingen mulighet 
for å følge opp alle disse. 

- KORR inneholder mange ugyldige e-postadresser. 

- Vi har flere tusen utenlandske studenter med privat e-post av ulik valør som har kommet inn via 
opptak. Mange av disse bruker primært ntnus e-posttjeneste. 

- Vi har ingen kontroll med hvor og når våre e-poster havner i ulike spamfilter rundt omkring i verden. 

  

Håper saken kan settes på dagsorden ved første anledning. 

  

Vennlig hilsen 
Sven Erik Sivertsen 
NTNU 

 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=712620
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=215750&QuoteTransaction=3337891&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=215750&QuoteTransaction=3337891&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=215750&QuoteTransaction=3337891
https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=45803
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=215750&QuoteTransaction=3327929&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=215750&QuoteTransaction=3327929&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=215750&QuoteTransaction=3327929
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From: Eli Vangen [mailto:eli.vangen@ntnu.no]  
Sent: Wednesday, February 15, 2017 11:05 AM 
To: ADM Liste fsgruppe <fsgruppe@adm.ntnu.no> 
Cc: Siri Brunvoll <siri.brunvoll@ntnu.no> 
Subject: RE: sensurvarsel - intern eller ekstern epost? 

  

Hei 

I endringsdokumentet for FS8.0 står det at denne rutinen skal endres: 

Kontroll av databaseaktiviteter og automatisk rutiner 

Varsling om nyregistrert sensur: Denne vil heretter kun ta med nyregistreringer for de to siste 
semesterene. Dette for å unngå utsending av e-post ved rydding i gamle data.RT2229927 

Varsling om nyregistrert sensur: Dersom karakter eller resultatstatus oppdateres vil det nå gå ut ny 
e-post til studenten. RT213057 

Varsling av nyregistrert sensur: Varsel går primært til ekstern e-postadresse, og før utsending vil 
denne oppdateres fra kontakt- og reservasjonsregisteret. 

I dag fikk jeg beskjed om at denne endringen allerede er lagt inn i FS, og at det er slik det blir fremover. 

Det betyr altså at varsel om sensur sendes til studentenes eksterne epostadresse, ikke den interne 
slik det var tidligere. Som jeg tidligere har varslet fra om, så klarer studentene dessverre å skrive 
epostadressen sin feil også i KORR, så det kan hende vi får en del «betente» klagesaker fremover. 
Selv om det nok til syvende og sist er studentens eget ansvar å oppdatere KORR… 

  

Eli 

 

From: Eli Vangen  
Sent: Friday, February 3, 2017 3:38 PM 
To: 'fs-support@fsat.no' <fs-support@fsat.no> 
Cc: Sven Erik Sivertsen <sven.sivertsen@ntnu.no> 
Subject: sensurvarsel - intern eller ekstern epost? 

  

Hei 

UiO har en sak på ønskelista om «Automatisk sensurvarsel og kobling til Kontakt- og reservasjonsregisteret» 

https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2229927
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=213057
mailto:fs-support@fsat.no
mailto:sven.sivertsen@ntnu.no


FS-17-003-13 
 

Dvs. de ønsker at sensurvarsel fra til studentene kun skal sendes til en epostadresse, og fortrinnsvis 
den eksterne hvis studenten ligger i KORR. 

  

I forbindelse med en klagesak her har jeg sjekket litt, og ser at sensurvarselet faktisk bare sendes 
bare til en av adressene. I min stikkprøve ble sensurvarselet sendt bare til intern epostadresse i 2015 
og 2016 mens det kun ble sendt til ekstern epostadresse nå i 2017. En stikkprøve hos UIA gir samme 
resultat der også. (Mens derimot varsel om semesterregistrering sendes til både intern og ekstern 
adresse) 

Jeg ser at det i dokumentasjonen for «kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner står bl.a.: 

Sender e-post til student med informasjon om at det i vurderingsprotokollen er kommet inn et nytt 
resultat. Det vil sendes ut en e-post pr resultat som er lagt inn, så dersom samme student er oppdatert 
med flere resultater samme dag, så vil denne sende ut en e-post for hver av disse. Jobben kontrollerer 
e-post arkivet mht om student allerede har fått e-post om dette resultatet. 

Jeg gjetter derfor at den første eposten slår i hjel den andre i dette tilfellet, dvs. det sendes en epost 
med varsel om sensur og deretter sjekkes det om studenten allerede har fått epost. Det har han jo…, 
og dermed blir epost nummer to stoppet. 

  

Jeg vet ikke om det er tilfeldig at valg av adresse ble endret fra nyttår, men det er ikke helt heldig at 
slike ting skjer uten at vi vet om det. I alle fall siden vi har gått ut fra at sensurvarselet sendes til begge 
adressene… 

Fint hvis dere kan sjekke om jeg har gjettet riktig, og dessuten om det er mulig for oss å styre hvilken 
adresse som brukes i de tilfeller det bare blir sendt varselmelding til en epost. (Ønskelistesaken bør 
kanskje også oppdateres..?) 

  

Mvh Eli Vangen 

 


