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[«Studieprogram-markering» i reskontro ved egengenerering av faktura på Studentweb]
Institusjon og navn på innsender.
Merk at avsender skal være Fskontaktperson
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Dato
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Bilde/Rutine/Rapport/Annet
Opprinnelig RT-id/saksdokument
dersom saken har vært behandlet
tidligere

#235613 Egengenerering av faktura for semesteravgift
rapport FS205.002 Reskontro og utplukk på studieprogram

Begrunnelse

Opprinnelig sendt inn som supporthenvendelse

Til Planleggingsgruppe

Fylles ut av institusjonen

Beskrivelse av problemstilling

Institusjoner som har egengenerering av faktura for semesteravgift på Studentweb har utfordringer knyttet til
oppfølging av reskontro.
Det er behov for å følge opp hvilke studenter som har betalt/ikke betalt pr studieprogram. En kan bruk rapporten
«FS205.002 Reskontro». Det gir ingen fangst ved kjøring av
rapporten med utplukk på «Studieprogram» for fakturaer
som er generert av studentene selv på Studentweb. En får
kun fangst når fakturaer er opprettet «manuelt» via rutinen FS207.001 Fakturaoppretting. Det kan derfor virke
som om egengenerering av faktura på Studentweb ikke gir
markering av studieprogram i reskontroen.
Saken er opprinnelig sendt inn som en supporthenvendelse #235613. Det ble da skrevet fra Ceres: Dersom det
dere ønsker en rapport på hva studentene på et program
har betalt/skal betale, så bør det lages en ny rapport på
dette eller få inn nye utplukk i FS205.002. Dette bør da sendes inn et ønske om dette for prioritering.

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken
Hva ønskes gjort

Egengenerering av faktura på studentweb bør gi
markering av studieprogram i reskontroen, slik at det
er mulig å få fangst i rapporten FS205.002 med utplukk
på Studieprogram, også for de fakturaene som er
generert av studentene selv på Studentweb.

Løsningsforslag

Vi er åpne for ulike løsninger på behovet. Skal
studieprogram markeres på fakturanivå eller på hver detalj
eller bare på detaljen som er markert som semesteravgift?
Hvordan skal studieprogram beregnes hvis studenten har
flere studieretter? Tilsvarende som for registerkort.
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Vurdering av konsekvenser

Dette vil lette arbeidet til studieveilederne, ettersom de nå
ikke har mulighet til å følge opp dette pr. studieprogram.
Kan ikke se noen negative konsekvenser.

Vurdering av juridiske forhold og
henvisning til sentrale og lokale
regler

Kommentarer

Kostnader

CERES

Fylles ut av

Omfang

Konsekvenser

Resultat
Hva blir gjort

Begrunnelse

Løsningsforslag
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