
 

  

PRIO 1 [FS-392] Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom 
institusjoner som har fellesgrader  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Ingen 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Feature Request Prioritet: Major 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

∑ 
Gjenstående/ETC: 

3 uker Gjenstående/ETC: 3 weeks 

Σ Tidsforbruk: Ukjent Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

3 uker Opprinnelig 
estimat: 

3 weeks 

Miljø: DHS. 

 

Vedlegg:  FS-15-005-6 DHS-Endringsønske FS betalingsinformasjon.odt     

Sakkoblinger: Blocker 

is blocked by FS-699 Rutine FS718.001 Generer studieprogra... Åpen 

Cloners 

Cloned to FS-726 CLONE - Overføre betalings- og regist... Lukket 
 

Deloppgaver: ID Sammendrag Type Status Ansvarlig 

FS-699 Rutine FS718.001 
Generer 
studieprogra... 

Deloppgave Åpen   

 

RT ticket id: 1 733 094 

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1733094  

Sprint: Prioriterte saker 

 

 Beskrivelse    

Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom institusjoner som har fellesgrader. Støtter 
NTNUs forslag. 
Saken fra NTNU ble behandlet på møte i Planleggingsgruppen 30.10.14. Konklusjonen var at saken 
må utredes nærmere. 
 

 

 Kommentar    
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Kommentert av Aune M. Moe [ 01/okt/15 ] 

Møte i Planleggingsgruppen 3.9.15: DHS bes sende inn nærmere begrunnelse for ønsket. Prio 2. 

Kommentert av Aune M. Moe [ 11/jan/16 ] 

Subject: Overføring av betalings- og registreringsinformasjon fellesgrader (  FS-392 ). 
Date: Fri, 6 Nov 2015 12:46:37 +0000 
To: "fs-planlegginsgruppe@usit.uio.no" <fs-planlegginsgruppe@usit.uio.no> 
From: "Linda Novak" <novak@diakonhjemmet.no> 
Nærmere begrunnelse for ønsket om overføring av betalings- og registreringsinformasjon for 
fellesgrader (  FS-392 ).: 

Har fått opplyst at NTNU har trukket sin sak, men at de fikk støtte fra NMBU da de sendte 
endringsønsket. 
NMBU støtter oss i å gå videre med saken (bekreftet av Thor Højgaard Anti i dag). 

Pga. en felles mastergrad med MF, ønsker vi en rutine til å overføre/importere betalings- og 
registreringsinformasjon for felles studenter. I dag må dette følges opp og registerkort opprettes 
manuelt. Det krever en del arbeid hvert semester. En rutine ville lette arbeidsmengden, og også 
kunne gi studentene raskere mulighet til semesterregistrering når innbetalingen blir registrert 
fortløpende etter registrering i den andre basen. 

Studentene i fellesgraden betaler til ett sted: Heltidsstudentene betaler til MF og deltidsstudentene 
betaler til DHS (VID etter fusjonen). 
Studentene skal ha samme rettigheter på begge studiesteder, og semesterregistrere seg i begges 
Studentweb. De tar emner og avlegger eksamen ved begge institusjoner. Her fungerer 
resultatutveksling veldig bra (studentene oppfordres til å samtykke til innhenting av resultater). Det 
kan de også ev gjøre for innhenting av betalings-/registreringsinfo. 

Vennlig hilsen 
Linda Novak 
FS-koordinator 
Tlf: 22451960 

 

Kommentert av Geir Vangen [ 06/sep/16 ] 

Saken kan ses i sammenheng med et generelt ønske om å utveksle persondata mellom to 
institusjoner. 
I første omgang en løsning med rapport for ulike utplukk (studieprogram/kull evt vurderingsmeldte). 
Filen må inneholde sentral personinformasjon og termin for siste gang semesteravgift ble betalt. 

Import av denne filen: 

 Opprettet/oppdatere person 
 Valg for å opprette disse som student 
 Valg for å oppdatere registerkort med betalingsinfo (hvis aktuelt semester...) 
 Valg for å oppdatere som studieprogramstudent 
 Valg for å lagre som fnr-fil.  

Kommentert av Aune M. Moe [ 03/jan/17 ] 

Sees sammen med sak fra HiB vedr. utveksling av persondata (FS-16-004-40). 

Prio 1. 

Kommentert av Aune M. Moe [ 13/jul/18 ] 
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Etter diskusjon på møte i Planleggingsgruppen 11. april, har HVL sendt inn følgende forslag for hvilke 
data som minimum skal eksporteres, og foreslår at FS200.020 FS-personinfo XML-kodet og 
FS200.030 Import av personopplysninger – XML-formatert, tilpasses til å kunne brukes til å 
eksportere dataene. 

Fra Person-tabellen 
Fødselsnummer 
Navn 
Hjemstedsadresse 
GSK-Vedtak 
Dato for opprettet/sist endret (for å vurdere hvilke data som skal være autoritative) 

Fra student-tabellen 
Semesteradresse 

Fra registerkort-tabellen 
Dersom registrering/betaling for inneværende semester er på plass, skal det opprettes registerkort 
med status ekstern) 

I tillegg foreslås det at FS718.001 Generering av studieprogramstudent tilpasses til å kunne generere 
importerte studenter som studieprogramstudenter. Denne skal ha høy prioritert. 

Konklusjon: Det vil bli laget en halvmanuell løsning i første omgang, men på sikt bør dette løses via 
FS API. 
FS718.001 Generering av studieprogramstudent tilpasses til å kunne generere importerte studenter 
som studieprogramstudenter. 

Når det gjelder adresse, så er det den sist oppdaterte adressen i Folkeregisteret som gjelder. 
GSK-vedtak hentes fra SO. 
FS-erstatningsnummer skal ikke tas med da de samme nr er i bruk ved flere institusjoner for ulike 
personer. For de fleste institusjoner er det ikke tillatt å opprette studenter med bruk av slike 
erstatningsnummer. 

 

Kommentert av Aune M. Moe [ 16/jul/18 ] 

Møte i Planleggingsgruppen juni 2018: 
FS718.001 Generering av studieprogramstudent tilpasses til å kunne generere importerte studenter 
som studieprogramstudenter. 
 

Kommentert av Aune M. Moe [ 03/okt/18 ] 

Møte i Planleggingsgruppen september 2018: Slås sammen med  FS-699 . 
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Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom institusjoner som har fellesgrader (FS-
392) 

 [FS-699] Rutine FS718.001 Generer studieprogramstudent  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Programstudent 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Deloppgave Prioritet: Major 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: Ukjent 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

Ukjent 

Miljø: HVL, VID 

 

Vedlegg:  FS-18-003-11 HVL-Flyt av studenttdata fra en institusjon til en annen - 
minimum.pdf     

Sakkoblinger: Blocker 

blocks FS-392 Overføre betalings- og registreringsi... Åpen 
 

RT ticket id: 208 066 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=208066  

Sprint: Prioriterte saker 

 

 Beskrivelse    

FS-18-003-11: 
Her følger et minimum av hva som må være med i en eksport av data. 

Vi ser for oss at modifiserte versjoner av FS200.020 og FS200.030 kan brukes i en halvautomatisk 
tjeneste. 

 Fra Person-tabellen 
Fødselsnummer 
Navn 
Hjemstedsadresse 
GSK-Vedtak 
Dato for opprettet/sist endret (for å vurdere hvilke data som skal være autoritative) 
 **  

Fra student-tabellen 
Semesteradresse 
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 **  

Fra registerkort-tabellen 
Dersom registrering/betaling for inneværende semester er på plass, skal det opprettes registerkort 
med status ekstern) 
  

I tillegg til dette tenker jeg da, at det hadde vært fint om en f.eks. kunne tilpasset FS718.001 
Generering av studieprogramstudent, slik at en kunne brukt den på en hel gruppe av slike 
importerte studenter. Hvis en hadde kunnet hentet inn et minimum av personopplysninger og så 
brukt en rutine til å fått alle generert som studieprogramstudenter, så hadde det vært veldig 
gunstig. 
 

 

 Kommentar    

Kommentert av Aune M. Moe [ 03/jul/18 ] 

Møte i Planleggingsgruppen 11.06.2018: Denne jobben skal ha prio 1. 

Kommentert av Aune M. Moe [ 03/okt/18 ] 

Konkret forslag fra HVL ble mottatt, se FS-18-003-11 (tekst i feltet Beskrivelse ovenfor). 

 
 
 
 
  

https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
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PRIO 1 [FS-760] Sanksjoner etter lokale forskrifter og valg av hjemmel  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Ingen 

Påvirker versjoner: Ingen 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Oppgave Prioritet: Major 

Innmelder: Marte Holhjem Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: 4 hours 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

4 hours 

 

Sprint: Prioriterte saker 

 

 Beskrivelse    

Noen institusjoner registrerer sanksjoner hjemlet i lokale forskrifter i FS. Nå er lovhjemmel-feltet 
obligatorisk. Det er derfor behov for å gjøre noen endringer slik at institusjonene fremdeles har 
mulighet til å registrere sanksjoner etter lokale forskrifter. 

Løsningsbeskrivelse: 

1) Unit oppretter en lovhjemmel-kode “Lokal forskrift” med navn “Sanksjon etter lokal forskrift” og 
verditype “F” (Kodebildet Utestenging-lovhjemmel) 

2) Unit legger inn en begrensning slik at institusjonene kun kan knytte sanksjonstype-koder med 
verditype “L” til lovhjemmel-koden “Lokal forskrift” (Kodebildet Sanksjonstype for lovhjemmel) 

3) Kodene i bildene Sanksjonstype for lovhjemmel og Sanksjonstype gjøres om til VPD-tabeller. 
 

 
 
 
 
  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-760
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
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PRIO 1 [FS-783] Ønsker om endringer i rapporter og rutiner tilpasset Campus  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Ingen 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Epos Prioritet: Major 

Innmelder: Knut Løvold Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: Ukjent 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

Ukjent 

 

Vedlegg:  Notat campusfunksjonalitet (002).docx      Tillegg til notat om 
campusfunksjonalitet.docx     

Epic Name: Rapporter og rutiner tilpasset Campus 

Epic Status: To Do 

Sprint: 
 

 

 Beskrivelse    

Ønsker om endringer i rapporter og rutiner tilpasset Campus 
 

 

 Kommentar    

Kommentert av Geir Vangen [ 18/apr/19 ] 

Innspill november 2018 til planleggingsgruppa - fra USN m fl 

NB! Ta inn hele notatet til denne saken 

*Bold: Ikke implementert* 

Grønn: Implementert 

Bilder 

Utdanningsplan: Trenger felt for Campus slik at man kan søke opp alle studenter på et 
studieprogram på en campus. 
Kommisjon med sensorer 
Umulig periode for eksamensvakt 

Rutiner 
FS718.003 Sletting/bytting av emner i utdanningsplan 
FS718.002 Generering av emner i utdanningsplan (når kjøres for kull) 
FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – Utdanningsplanbasert 
FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll 

https://unit.atlassian.net/browse/FS-783
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FS207.001 Fakturaoppretting (Trengs for utplukk Sted, Kull/klasse og Vurdmeldt emne) 
FS510.001 Oppmelding av studiekull til vurdering 
FS510.002 Oppmelding av kull til vurdering/Undervisning på grunnlag av utdanningsplan 
FS550.001 Kandidatnummerering 
FS513.001 Kopiere meldinger fra en vurderingsenhet til en annen 
FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger 
FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdering 
FS573.001 Overføring av vurderingsmelding til vurderingsprotokoll 

Rapporter 

FS301.010 Studenter i studiekull (8.2) 
FS727.004 Studenter tilknyttet emne (utdanningsplan) (8.2 og 8.2.2) 
FS670.001 Vitnemålsdokumenter (8.2) 
FS301.006 Klassebilder (8.2.2) 
FS728.002 Veivalg for utdanningsplan (8.2.2) 

FS501.002 Kommisjon for eksamen (8.2.5) 

FS503.002 Vaktplan for rom (8.2.5) 

FS503.003 Eksamensvaktplan (8.2.6) 
FS520.001 Vurderingsmeldte studenter (8.2.2 og forbedret til db8.2.1) 
FS521.001 Arbeidsliste 1 Vurderingsmelding (8.2.2) 
FS521.002 Arbeidsliste 2 Vurderingsmelding (8.2.2) 
FS521.003 Arbeidsliste 3 Vurderingsmelding (8.2.2) 
FS565.001 Kandidatlister (8.2.2) 
FS566.001 Vurderingsprotokoll (8.2.2) 
FS568.001 Resultatliste vurdering (8.2.2) 

  

Oversikt over nye endringsønsker 
Denne listen er ikke på noen måte utfyllende. Den gir bare en oversikt over bilder/rutiner/rapporter 
hvor vi ser det vil være behov for å kunne skille på Campus. 

FS474.001 Deltakerliste for undervisningsparti (8.2.2) 
FS451.001 Undervisingspåmeldte studenter (8.2.2) 
FS101.003 Søkerliste 
FS230.003 Studieprogramtabell (8.2.2) 
FS563.001 Sensuroversikt (etter db8.2.1) 
FS511.001 Oppmelding av undervisningsmeldte til vurdering (8.2.2) 

FS724.001 Arbeidsliste studieprogramstudenter (8.2.6) 

FS371.002 Navneliste - kullstudenter (8.2.6) 

  

 
 
 
 
  



[FS-366] Ny felleskode for studentstatus samt funksjoner knyttet til denne  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Ingen 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Feature Request Prioritet: Mindre 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: 2 hours 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

2 hours 

Miljø: NTNU 

 

Vedlegg:  FS-14-008-31 NTNU-Ønske_ny_studentstatus_skjema.doc     

RT ticket id: 1 588 605 

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1588605  

Sprint: 
 

 

 Beskrivelse    

Felleskode som hindrer studenter fra å oppdatere sin utdanningsplan, men er fortsatt aktive 
studenter. 
Ønsker at den kan opprettes automatisk ved gradfangst, rutine FS651.002 Beregning av oppnådd 
kvalifikasjon-utdanningsplanbasert. 
 

 

 Kommentar    

Kommentert av Aune M. Moe [ 11/nov/14 ] 

Møte i Planleggingsgruppen 30.10.14: Til ønskelisten. 

Kommentert av Aune M. Moe [ 01/okt/15 ] 

Møte i Planleggingsgruppen 3.9.15: Prio 2. 
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[FS-480] Rapport FS601.020 Karakterutskrift - vitnemålsvedlegg  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Kvalifikasjon 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Feature Request Prioritet: Mindre 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: 2 days 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

2 days 

Miljø: HVL 

 

Vedlegg:  FS-16-004-70 HVL-FS601020 Karutskrift-vtmvedlegg.pdf      FS601-020-tall-

kjoringer.xlsx      JIRA FS-480 FS670.001 Vitnemålsdokumenter.pdf     

RT ticket id: 209 044 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=209044  

Sprint: 
 

 

 Beskrivelse    

Vi brukar FS601.020 til å skrive ut kvalifikasjon til dei som fullfører årsstudium og vidareutdanningar, 
og ønsker karakterfordeling inn i rapporten tilsvarande  FS-670 .001 Vitnemålsdokumenter. 
 

 

 Kommentar    

Kommentert av Aune M. Moe [ 15/feb/17 ] 

Kommentar fra Geir: Rapporten finnes i en rekke varianter og burde utgå. Men da må FS670.001 (ny 
vtmløsning) også kunne brukes for denne type studier. 

Kommentert av Aune M. Moe [ 15/feb/17 ] 

UiO sendte en mail med beskrivelse 05.04.2017. Se vedlegg. 

Kommentert av Aune M. Moe [ 24/jan/19 ] 

Møte i FS-Planleggingsgruppe januar 2019: Unit sjekker hvem som kjører denne rapporten og de 
bruke den nye malen for vitnemål. 

Kommentert av Geir Vangen [ 18/jul/19 ] 

Tall på antall ganger rapporten FS601.020 er kjørt i 2018 og 2019 (pr 18.7.2019) er vedlagt saken 
(excel). 

Tallene viser hvor mange ganger rapporten er kjørt, men ikke hvor mange studenter dette gjelder 
(er ikke logget). 
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Da vi skal i gang med digitalisering er disse utskriftene blir det enda viktigere å få bort bruken av 
denne varianten av vitnemål. Denne rapporten består av fem delvarianter (før vitnemålet ble 
standardisert av UHR), og vil gi svært mye vedlikeholdsarbeid om den skal videreføres. 

 
 
 
 
  



 [FS-594] Rutine FS250.001 Inndragning av studierett - lav studieproduksjon  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Programstudent 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Ny funksjon Prioritet: Mindre 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ønskeliste 

Gjenstående/ETC: 4 hours 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

4 hours 

Miljø: UiO 

 

Vedlegg:  FS-17-004-59 UiO-FS250001 Inndragning av studierett.pdf     

RT ticket id: 235 558 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=235558  

Sprint: 
 

 

 Beskrivelse    

Vi ønsker at rutinen FS250.001 får avhakingsfelt som medfører at rutinen beregner 
studieprogresjonen med utgangspunkt i det semesteret man inndrar studieretter og beregner 
studieprogresjonen ut fra antall oppnådde studiepoeng fram til og med forrige semester + antall 
studiepoeng studenten er oppmeldt til inneværende semester.  
 

 
 
 
 
  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-594
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10170%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=235558


 [FS-705] Ny rutine for resultatutveksling for studieprogram/kull  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Programstudent 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Ny funksjon Prioritet: Mindre 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: 2 hours 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

2 hours 

Miljø: NMBU 

 

Vedlegg:  FS-16-004-56 NMBU ønske om rutine for resultatutveksling på program-
kull.pdf     

RT ticket id: 208 073 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=208073  

Sprint: 
 

 

 Beskrivelse    

Lage en rutine som kan foreta resultatutveksling for alle på ett studieprogram/kull. 
 

 
 
 
 
  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-705
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10170%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=208073


 [FS-786] FS201.005 Brev til student med PINkode- og E-post-informasjon  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Person 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Ny funksjon Prioritet: Mindre 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: 3 hours 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

3 hours 

Miljø: HINN 

 

Vedlegg:  FS-19-004-2 HINN-FS201005 PIN-kodebrev.pdf     

RT ticket id: 330 336 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=330336  

Sprint: 
 

 

 Beskrivelse    

Rutinen kjøres for alle studenter som har fått opptak i et semester for utsending av informasjon om 
hvordan de skal få semesterregistrert seg, og aktivert sin FEIDE-ID. Studenten benytter pinkoden for 
innlogging til Studentweb før de har fått semesterregistrert seg og aktivert sin Feide bruker. 
Rutinen må kjøres hver gang studieprogrammet har hatt etterfyllingsopptak. Derfor må vi lagre 
underveis og kjøre med "kun de som ikke har fått tidligere". 

Unit har meldt tilbake at en mulig løsning kan være at man ved sjekken som gjøres for hvorvidt en 
student har fått brevet tidligere, kun sjekker x-antall måneder tilbake i tid. 
 

 
 
 
 
  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-786
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10164%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=330336


 [FS-802] FS250.001 inndragning av studierett: dele opp parameter i fire  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Ingen 

Påvirker versjoner: Ingen 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Forbedring Prioritet: Mindre 

Innmelder: Marte Holhjem Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: 3 hours 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

3 hours 

 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=334490  

Sprint: Prioriterte saker 

 

 Beskrivelse    

Slik rapporten er i dag er det ikke mulig å skille de i perm fra de på utveksling. Dette er et innmeldt 
behov fra USN. Se gjerne vedlegget i RT-saken. 

DoD: Når "Justér ned testtermin i forhold til perm, utveksl, lavere progr og bortvisn" er delt opp i 
fire: 

"Justér ned testtermin for 
-permisjon 
-utveksling 
-lavere progresjon 
-sanksjon" 
 

 

 Kommentar    

Kommentert av Aune M. Moe [ 08/aug/19 ] 

Se også https://unit.atlassian.net/browse/FS-594 

 
 
 
 
  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-802
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cae84e7ccd40d1a6f26a3
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=334490
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/browse/FS-594


 [FS-820] Ny rolle for vitnemålsproduksjon  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Person 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Forbedring Prioritet: Mindre 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: 1 hour 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

1 hour 

Miljø: NTNU 

 

Vedlegg:  FS-19-004-5 NTNU - Prio 2 endringsønske ny rolle for vitnemålsproduksjon 
(1).pdf     

RT ticket id: 333 753 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=333753  

Sprint: 
 

 

 Beskrivelse    

For å kjøre gradfangst og produsere vitnemål i FS kreves i dag rollen FS_GRAD1. Denne gir også 
mulighet til redigering i bildet «Kvalifikasjon», noe som ikke nødvendigvis er ønskelig for de som får 
tildelt rolle ifm. vitnemålsproduksjon. 

Løsningsforslag: 
Beholde FS_GRAD1 og rollen FS_GRAD2 gis rettigheter til redigering av Kvalifikasjon. 

OsloMet v/Gro sender inn et konkret forslag på hvordan dette skal fungere (etter påsken 2019). 

 

 Kommentar    

Kommentert av Aune M. Moe [ 03/mai/19 ] 

Innsendt av Asger Hagerup 28.3.2019: 

Tilleggsmoment til dette ønsket, som kanskje kan behandles raskt: 
Hos oss ønskes det at rapporten FS670.010 Test av vitnemål side 2 skal kunne kjøres av alle FS-
brukere med lesetilgang. Er det noe i veien for at det kan ordnes slik? 

Mvh, Asger 
FS-gruppa NTNU 

Kommentert av Geir Vangen [ 18/jul/19 ] 

FS670.010 kan fra FS8.2.2 (flis02) kjøres av alle som har leserettighet. 

 

https://unit.atlassian.net/browse/FS-820
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10164%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=333753
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cace08636560d1b5bf6b1

