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Roms:


Sven Petter demonstrerte saksflyten i ROMS og mottok en del tilbakemeldinger
om utviklingspunkter som tas med i arbeidet videre.



Ceres er avhengig av at ROMS testes ved institusjonene. Arkivgruppen ønsker
info fra Ceres om beskrivelse av saksflyten, integrasjonen med andre systemer,
hvem skal involveres i testingen (arkivarer, saksbehandlere, fs- superbrukere
osv.), hva er formålet/ikke formålet med ROMS.



Institusjonene ble bedt om å gi tilbakemelding på hva som skal inn i
studentens/søkerens vedtaksbrev (f.eks. en setning om mulighet for å klage på
vedtaket osv.) særlig hvilken fletteinformasjon som skal hentes fra bildene
Godkjenningssak og Person eksternstudium. Det er viktig at studenten får den
samme informasjonen som legges i arkiv også vises i Studentweb.

Begrunnelse og klage
Armaz og Richard viste overføring av godkjenning/innpassingssaker fra FS til Public 360.
Noen hovedpunkter :
 Det ble påpekt at slik det er i dag, vil integrasjonene neppe bli brukt av mange.
Dette på grunn av manglende varsling til saksbehandlere. En praktisk varsling og
arbeidsflyt vil først realiseres av ROMS.
 Arkivgruppen ønsket at FS-superbrukerere tester integrasjonen på
institusjonene.
 Uninett setter opp testmiljø i Public 360 og oppretter egen sub-gruppe i Agora til
formålet.
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Arkivgruppen hører med FS-ansatte på sine institusjoner, og får dem til å teste
overføringen av saker. Til dette trenger arkivgruppen en veiledning om testing fra
Ceres.
Fiktive personer fins i de ulike demo-basene:
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/testpersoner/
Ceres lager en veiledning for arkivgruppen om
 hva som skal testes,
 hvordan fiktive personer kan logge seg på,
 hvilke saker som skal ses på osv.
Arkivgruppen får en måned (minst) til å få FS-brukere på institusjonen til testing.
FS-problemer drøftes med FS-kontaktperson på institusjonen før de ev. sendes til
fs-support. Tilbakemeldinger/feil på integrasjonen meldes til Uninett.
Uninett kaller arkivarene til videomøter ved behov for å lande siste detaljene
rundt metadataene i arkiv-systemet (ting som tilgangskoder, tilgangsgrupper
status osv )

Digital eksamen
Det ble diskutert litt hva som skal komme fra FS og hva som skal gå direkte fra
eksamenssystemene. Mht det siste er det knyttet til eksamensoppgaver
(oppgaveteksten som studenten skal besvare) og masteroppgaver/phdavhandlinger som skal til arkivet i f.eks. Brage.
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Arkivering av sensurprotokoll
Knut orienterte om møte med Riksarkivet om overføring av sensusprotokoller.
Ceres ønsker å overføre denne informasjonen på vegne av
utdanningsinstitusjonene (ikke at hver institusjon sender sine resultater), direkte
fra FS til Riksarkivet.
Ceres og arkivverket følger opp i egne organisasjoner om det finnes juridiske
forhold som er til hinder for å overføre informasjonen samlet fra Ceres.
Neste møte:
Med tanke på testingene som skal foregå og eventuelle videomøter, ble det ikke
fastsatt noe møtetidspunkt. Det er ikke sikkert det blir noe møte i 2017.
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