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RT 322872 

2018-08-24 16:12:07 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 3598082) er levert 

Date: Fri, 24 Aug 2018 16:12:05 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 Tor Erga 

Din e-post 
 tor.erga@uis.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 Ikke besvart 

Dagens dato 
 24.08.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Infotekster - standardisering 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Infotekster som ligger i diverse bilder 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 
Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 RT#258552 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 I dag er det ikke noe standard i infotekster som blir brukt i Emner, studieprogram, 
studieretninger m.m. Vi ønsker at vi får en standard med samme font, linjeavstand, 
farge m.m. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Info-tekster som legges inn i FS, ligger i dag i det format de legges inn i. Ved 

uthenting av informasjon til vitnemålsportalen/resultatutveksling så påvirker dette 
hvordan tekstene vises. Når vi henter ut informasjon til våre nettsider, så påvirkes 
dette også dels av hvordan teksten er lagt inn (bl.a linjeavstand). 

Løsningsforslag 
 Hvis det er mulig, ønsker vi en standardisering av tekstene som ligger i Infofaner i FS. 

Når tekstene kommer inn i FS konverteres all tekst til samme font, fontstørrelse, farge 
og linjeavstand. 

Vurdering av konsekvenser 
Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Tekster som kommer ut fra FS og vises eksempelvis i vitnemålsportalen og på våre 
nettsider som hentes fra FS blir lik uavhengig av hvordan de er lagt inn i FS. 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1165736
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=322872&QuoteTransaction=5936398&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=322872&QuoteTransaction=5936398&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=322872&QuoteTransaction=5936398
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Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 

Svar fra Geir Vangen via RT 258552: 

2018-07-17 10:43:37 geirmv (Geir Magne Vangen) - Correspondence 
added [Reply] [Comment] [Forward] 

text/plain 1.1KiB 

Hei, 
 
Til FS8.1.3 kommer det et valg for å sette inn lenke i rik-tekst-editorene. Gjelder editoren i brevtype og 
de ulike info-bildene. Da editoren ikke støtter dette direkte, så er det ikke laget et valg for å oppdatere 
eksisterende lenker. De må i så tilfelle slettes og legges inn på nytt. 
 
For brevtype er Sett inn lenke lagt inn som et menyvalg. 
 
For info-tekstene er dette et valg i menyen som kommer frem med bruk av høyre musetast. 
 
Geir 

 

Kommentar: Usikkert om det lar seg gjøre (enkelt). Usikker tidsestimat. 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=15673
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=258552&QuoteTransaction=4341620&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=258552&QuoteTransaction=4341620&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=258552&QuoteTransaction=4341620

