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Forslag til endringer ved produksjon av vitnemål i FS 
 
En forutsetning for at en kvalifikasjon skal vises i Vitnemålsportalen er at det finnes en dato i feltet 
"Utskrevet vitnemål" og at denne datoen er før dagens (unntaket er kvalifikasjoner som er eldre enn 
to år, disse vises uansett).  
 
A) Vi ser at det er lett å glemme å trykke på knappen som sørger for at det settes inn en dato i feltet 
"Utskrevet vitnemål". En dato (dagens dato eller eldre) i dette feltet er en forutsetning for at en 
kvalifikasjon skal vises i Vitnemålsportalen og deles ved resultatutveksling (med mindre datoen for 
oppnådd kvalifikasjon er eldre enn to år. Da vises/deles kvalifikasjonen uansett). 
 
Ved produksjon av vitnemål vil rekkefølgen i mange tilfeller være som følger: 
1) Åpne FS670.001 Vitnemålsdokumenter: Klargjøre utplukket 
2) Åpne FS670.002 Vitnemål (snarvei i 670.001) 
3) Generere PDF (og ev. arkivere) 
4) Printe vitnemål  
5) Lukke FS670.002 Vitnemål 
6) Åpne FS670.003 Diploma Supplement (snarvei i 670.001)  
7) Generere PDF (og ev. arkivere) 
8) Printe DS  
 
For at dato i feltet utskrevet skal bli satt inn i kvalifikasjon protokoll, må man huske å trykke på 
knappen 'Oppdatér vitnemål og DS produsert' i FS670.001 Vitnemålsdokumenter. Hvis man ikke gjør 
det, må man enkeltvis gå inn på hver enkelt kandidat for å legge inn dato manuelt. 
 
Hvis man, etter å ha produsert vitnemål og skrevet dem ut, lukker 670.001 uten å trykke på knappen 
"Oppdatér vitnemål og DS produsert", vil man ikke få noe varsel. CERES foreslår at man får et popup-
varsel hvis man lukker bildet uten å ha trykket på knappen 'Oppdatér vitnemål og DS produsert'. 
 
B) Når man trykker på knappen "Oppdatér vitnemål og DS produsert" er eneste beskjed man får om 
at oppdateringen har funnet sted, de små grønne hakene til høyre for hver linje/forekomst/student. 
CERES foreslår at man får beskjed med en tydeligere melding når oppdateringen hadde funnet sted. 
Eksempelvis en melding ved siden av datofeltet: «Oppdatert» (indikert her med en rød firkant). 
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C) Arkivering av PDF av vitnemål og Diploma supplement 
Vi ser at det er en del tilfeller av at vitnemål og Diploma supplement ikke blir arkivert i FS (lagring av 
PDF-versjon). Institusjonene står fritt til å velge om de ønsker å lagre dette i FS eller ikke, men vi tror 
det i mange tilfeller er snakk om en forglemmelse ved produksjon av Vitnemål og DS. CERES foreslår 
at man får et varsel (pop-up) hvis man lukker FS670.002 Vitnemål og FS670.003 Diploma 
Supplement uten å arkivere. 
 
 


