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Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 4913065) er levert
Date: Fri, 7 Jun 2019 11:15:05 +0200 (CEST)
To: fs-support@fsat.no
From: oystein.ornegard@uib.no
Navn på din institusjon og ditt navn
Merk at avsender skal være FS-kontaktperson


Øystein Ørnegård

Din e-post


oystein.ornegard@uib.no

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


Ikke besvart

Dagens dato


07.06.2019

Overskrift/sakstittel


Integrasjonspunkter for håndtering av betaling av semesteravgift

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder


Betalingsmodulen

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


n/a

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


UiB ønsker å lage en betalingsløsning for betaling av semesteravgift og trenger da
integrasjonspunkter mot FS slik at løsningen kan snakke med FS.

Beskrivelse av problemstilling


Med dagens betalingsløsning (faktura med kid og innlesing av ocr-filer) kan det ta
flere dager fra betaling utføres til den er registrert i FS. Løsningen er avhengig av
manuelt arbeid hver morgen og er sårbar når det arrangeres interseminarer, når folk
er syk og i ferier.

Løsningsforslag


UiB ønsker å lage en selvstendig betalingsløsning og denne må da kunne
kommunisere med FS for å
- Trigge oppretting av semesteravgiftsfaktura (på samme måte som den grønne
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knappen i SW)
- Hente ut informasjon om fakturareskontro og fakturareskontrodetaljene
- Registrere innbetaling av beløp knyttet til en faktura (og fordele innbetaling slik at
faktura blir oppgjort om mulig)
- Sjekke status betaling på registerkort

Vurdering av konsekvenser
Kost/nyttevurdering for egen institusjon


- Studentene får utbetalt lånet sitt tidligere/raskere
- Vi trenger ikke laste ned og lese inn ocr-filer hver dag
- Studenten får umiddelbar tilbakemelding på at semesteravgift er betalt og registrert
hos UiB

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler


n/a

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


Ikke besvart

