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Tidsestimat: 2 timer
RT 331490

Utvidet funksjonalitet for vedlikehold av vitnemålstekster
Institusjon og navn på innsender.
Merk at avsender skal være FSkontaktperson
Dato
Bilde/Rutine/Rapport/Annet

Aktuelle underbilder i Kvalifikasjon og Studieprogram
samlebilde.

Opprinnelig RT-id/saksdokument
dersom saken har vært behandlet
tidligere
Begrunnelse

Gjøre det lettere og vedlikeholde vitnemålstekster.

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe

Fylles ut av institusjonen

Beskrivelse av problemstilling

Nå som vi har fått et system som Vitnemålsportalen, er det
viktig med funksjonalitet som gjør at bakgrunnsdata for
vitnemål i større grad kan beskyttes. Foreslår visning av
dato/saksbehandler for opprettelse/sist endret, samt
tydeliggjøring av historikk for vitnemålstekster.

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken
Hva ønskes gjort

Begrunnelse

Løsningsforslag

Det innføres felt for opprettet/endret dato/saksbehandler for
rader i underbildene med bakgrunnsdata for vitnemål som
mangler dette per i dag. Dette gjelder:
1. Tekst - DS / Vtm (Studieprogram)
2. Fag - DS (Studieprogram)
3. Språk - DS (Studieprogram)
4. Navnehistorikk (studieprogram)
5. Navnehistorikk (kvalifikasjon)

Vurdering av konsekvenser

I underbildet nummerert 1 over, samt underbildene
«Tekster - DS / Vitnemål» og «Vitnemål» i bildet for
Kvalifikasjon kunne også historikken ha vært tydeligere ved
at man lettere ser når flere rader er lagt inn, og hvilke
perioder radene gjelder for. Man kunne hatt et ikkeredigerbart til-felt som utledes fra felt for fra-kull i radene
som er opprettet. Det kan brukes et brukergrensesnitt med
flere synlige rader der markert rad (håndsymbol) vises med
tekster under, slik det er gjort f.eks. i bildet
«Forkunnskapskrav».
Dette vil være nyttig for alle FS-institusjonene, da det gjør
det lettere å vedlikeholde/bevare vitnemålstekster og sikre
at tekster på papirutskrevet vitnemål holdes konsekvent på
Vitnemålsportalen.

Vurdering av juridiske forhold og
henvisning til sentrale og lokale
regler
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Fylles ut av FSAT

Tidsestimat: 2 timer

Kommentarer
Omfang
Kostnader
Konsekvenser

Resultat
Hva blir gjort

Begrunnelse

Løsningsforslag
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Ønske fire med logging og visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av de fem aktuelle
tabellene er implementert til FS8.2:
1. Tekst - DS / Vtm (Studieprogram)
2. Fag - DS (Studieprogram)
3. Språk - DS (Studieprogram)
4. Navnehistorikk (studieprogram)
5. Navnehistorikk (kvalifikasjon)
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