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RT 362891 

2019-08-16 08:15:05 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 5099204) er levert 

Date: Fri, 16 Aug 2019 08:15:04 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 Universitetet i Stavanger - 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 
 16.08.2019 

Overskrift/sakstittel 
 Pensum-litteratur i FS 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Infotekst i emne samlebilde 

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

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 Ikke behandlet tidligere 

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

 I dag så legger UiS pensum og litteratur i en lokal Infotype i Emne samlebilde vi kaller 
LITTERATUR. Denne informasjonen hentes inn via EpN og distribueres til våre 
nettsider hvor vi presenterer emner. Fra våren 2020 skal UiS benytte Leganto for 
innhenting av pensum og annen litteratur som inngår i emner. Etter hvert er planen at 
det skal komme en egen overføring av informasjon fra Leganto til FS slik at vi har all 
emneinformasjon oppbevart i FS. Det er ønskelig at informasjonen om pensum og 
litteratur fra Leganto og tilsvarende system kan overføres til en egen tabell i FS og 
ikke et infotekstfelt. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Mange institusjoner bruker eller kommer til å ta i bruk egne applikasjoner for 

innhenting av pensum og litteratur som inngår i et emne. I FS så oppbevares evt. 
denne informasjonen i et infotekstfelt, men tekst som kommer over fra andre 
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applikasjoner (eksempelvis Leganto) har en del formateringer m.m. som trolig ikke blir 
ivaretatt i et infotekstfelt. 

Løsningsforslag 
 I dag så finnes det i Emne samlebilde en fane som heter Pensum, som trolig ikke 

brukes av noen institusjoner. Kunne denne vært gjort om til en tabell som kunne ta 
imot informasjon fra Leganto og lignende system på en god måte? 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Enklere håndtering av pensum og litteratur på emner. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

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

 Ikke besvart 

 


