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RT 373146 

2020-01-08 15:12:11 <fs-core@admin.uio.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 
Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 5971991) er levert 

Date: Wed, 8 Jan 2020 15:12:10 +0100 (CET) 
To: fs-onske@fsat.no 

From: fs-core@admin.uio.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 
• Universitetet i Oslo 

Din e-post 
• fs-core@admin.uio.no 

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

• - 

Dagens dato 
• 08.01.2020 

Overskrift/sakstittel 
• Autocomplete i nedtrekksmenyer 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• Bilder 

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

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

• - 

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

• I enkelte av nedtrekksmenyene i bilder i FS-klienten, har vi bare mulighet til å skrive 
tall eller å velge blant lange lister med tall + navn, mens det ikke finnes 
nedtrekksmeny eller felter for å søke på navn. Vi savner mulighet i sistnevnte felter å 
kunne skrive inn begynnelen på et ord/navn, og at dess flere bokstaver vi skriver, så 
føres man til nærmere den kombinasjon av tall og navn vi ønsker å registrere. 
Vi tror mangelen omfatter felter som kombinerer fødselsnummer + etternavn, fornavn. 
De konkrete bildene vi i første omgang savner denne autocomplete-funksjonaliteten 
for er 
- i vurderingsmodulen, bildet Kommisjon med sensor, underbildet der kommisjons-
medlemmene skal velges inn manuelt. Se vedlagte illustrasjon 
- i Student samlebilde, arkfanen Veiledn, feltene for Veileder intern skal velges inn 
manuelt. 

Beskrivelse av problemstilling 
• I de to over nevnte eksemplene må vi i noen tilfeller scrolle gjennom en lang liste med 

fødselsnummer og navn. Man skal jo ofte legge til flere personer, og det blir mange 
klikk og registreringer til sammen. Det er vanligere å huske en persons navn enn 
deres fødselsnummer. 
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Løsningsforslag 

• Mulighet til også å begynne å skrive navnet, og så komme til et mer og mer fornuftig 
sted på en lang liste dess flere bokstaver man skriver inn. Et bilde som har en ok 
funksjonalitet som likner er Person/student: Feltene for statsborger. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• Gjøre det enklere å registere manuelt 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
• Ingen 

Eventuelle vedlegg 

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

• Ikke besvart 

 

Subject: nedtrekk-mangel-alfabet-komm-sensor.PNG 

 

 
Subject: nedtrekk-mangel-alfabet-veil.PNG 

 
 
 

Subject: nedtrekk-ok-alfabet-statsborger.PNG 

 


