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• FS8.2.x

• Webapplikasjoner

• Integrasjoner

• Internasjonalt



FS-klient

• Powerbuilder 2017 R3 i prod fra FS8.2.2
• Opprinnelig riktekst-editor er gjeninnført i verktøyet

• Får med rettelsene fra de siste tre årene

• Win10-sertifisert

• Nytt ikonsett

• Intern PDF-lagring, med funksjoner for lagring med Passord og PDF-A

• Effektivisert spørringer mot basen - bruk av bind-variable

• Startet testing av Powerbuilder 2019 R2
• Sertifisert for Windows server 2019, og oracle 18c og 19c

• Innebygd webleser basert på crome

• Alternativ UI design, ribbon bar

• Mange detaljer



Person

• PersonId tatt i bruk
• eIDAS eID - Europeisk identitet (Søknadsweb, Studentweb, EVUweb)

• Sosiale medier id (tatt i bruk for EVUweb)



Sanksjoner

• Visning Import / Eksport

• Viser merknad om sanksjon ved kjøring av følgende rutiner
• FS455.001 Påmelding av vurderingsmeldte til undervisning

• FS456.001 Påmelding av klasse til undervisning/vurdering

• FS456.002 Kopiering av partiplasserte for und.enhet til und.enhet

• FS573.001 Overføring fra vurderingsmelding til vurderingsprotokoll 



Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR)

• Fagpersoner og eksamensvakter

• Jobb for oppdatering fra KORR
• Modul Semesterregistrering

• Bruk kun dersom FS er kilde for e-
post for andre interne systemer 



Folkeregisteret

• Forbedring av oppdateringene som kom forrige høst
• Automatisk oppdatering ved dødsfall

• Automatisk oppdatering av fødselsnr

• Avvist-behandling

• Sletting av tidligere behandlinger



Campus

• Spørringer mot campus (rapport- / rutine-parametere) forbedret
• Håndterer hierarkiet - etter FS8.2.6(db)

• Felter for periode (termin) for campus for emne og campus for studieprogram

• Beregning av campus for emnepåmelding forbedret
• Mht kontroll av studieprogramstudent

• Campus lagt til som felt for BIBSYS bestillingssted. 
• Denne påvirket beregning av bestillingssted – ved rapportering til BIBSYS

• Campus som parameter i
• FS526.001 Kontroll av forkunnskapskrav

• FS565.001 Kandidatliste

• Campus lagt til i
• FS220.001 Emnetabell



Opptak

• Minibilder for opplastede dokumenter vises også for NOM (UHG-opptak)
• Test ved NTNU og UiO



Opptak

• Import av dokumentlister
• Midlertidig løsning lagt inn for institusjoner med mange søkere (> 18.000)



Opptak

• Søkerlistene FS101.001 og FS101.003
• Viser merknader også ved utplukk fra historikk



Programstudent

• FS250.001 Inndragning av studierett
• Parametere for å styre om hhv permisjon, utveksling, lavere planlagt progresjon skal tas 

hensyn til

• Parameter for om studiepoeng meldt skal tas hensyn til i «Manglende studieprogresjon pr 
termin»

• Forbedringer kommer i databaseversjon FS8.2.6



Programstudent

• Ny studentstatus UTDPLANOK
• Sperrer mot at studenten selv kan oppdatere sin utdanningsplan

• Benyttes på slutten av studiet når planen er klar for vitnemålsproduksjon

• FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – utdanningsplanbasert



Programstudent

• Utdanningsplan - Fane Interne emner utenom plan
• Nytt visvalg: Vis ikke-beståtte resultater

• Ikke-beståtte resultater vises med rød tekst

• Mouse-over på resultat vil evt vis om resultat er ugyldiggjort



Programstudent

• FS154.011 Import av eksterne resultater for aktive studenter i kull
• Ny rutine



Utveksling

• Utvekslingsavtale
• Rader med informasjon som er utgått vises med grå tekst



Utveksling

• FS270.001 Utvekslingsperson
• Nytt parameter: Oppholdstype

• Mobilnr vises i stedet for telefon - semester



Undervisning

• Flere forbedringer for praksissted
• Felleskoder innført for praksissted



Undervisning

• Flere forbedringer for praksisavtale
• Eksplisitt / implisitt registrering av praksissteder innenfor avtale



Undervisning

• Kontaktpersoner for praksissted / praksisavtale
• Register med kontaktpersoner – kobling til praksissted – kobling til praksisavtale



Undervisning

• FS202.006 Praksishistorikk
• Termin for når emne er bestått er lagt til. Nytt parameter: Vis kun praksisaktiviteter.

• FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter
• Nytt parameter: Emnetype.

• Valg for om rom-mal skal arves fra forrige år. Kan alternativt sette en gitt verdi

• Nyregistrering av undervisningsmelding
• Publisér opptaksinfo – settes N (flere bilder)



Vurdering

• Vurderingskombinasjon og vurderingsenhet
• Nye felt for Datasystem – begrunnelse

• Dersom ikke verdi brukes verdi for sensursystem

• Nye felt for Datasystem – klagesensur
• Kommer i FS8.2.6

• Nye tekster for e-post for varsling til sensor og admin. om begrunnelse/klage
• Inklusive valg om purre-e-post skal lages for hhv begrunnelse og sensur

• Modulvalget har kode BEGRPURRE under modulen VURDERING

• Modulvalget har kode SENSPURRE under modulen VURDERING

• Kommer i FS8.2.6



Vurdering

• Begrunnelse og klage
• Feltet Ferdigbehandlet er påkrevd

• Url med begrunnelse oppgitt i vurderingsprotokoll er tilgjengelig for valg i dette bildet
• Det samme gjelder for utsendelse av varsel til student om begrunnelse

• Automatisk overføring til protokoll
• Lagt inn en time forsinkelse i overføring fra resultat er registrert

• FS579.001 Begrunnelse og klage
• Nytt parameter: Vis kun saker med ny behandling



Doktorgrad

• Ny finansieringsstatus: UTDSTIP

• Nytt valg for om arbeidsgiver-info 
kreves



Doktorgrad

• FS935.001 Innleveringer uten gjennomført disputas
• Nye visvalg: Kun aktive studenter, Om studenter som venter på 

innstilling eller dem som er underkjent skal vises

• FS944.004 Disputerte kandidater i periode
• Ny rapport



Kvalifikasjon

• Gamle vitnemålsrapporter er i ferd med å gå ut
• Det vil komme en endring for kvalifikasjon i FS8.2.6 (db):

• Om kun side 3 (vitnemålsgrunnlag) skal vises i rapporten.

• Når denne er tatt i bruk i «FS670.002 Vitnemål» vil den gamle rapporten tas vekk



Etterutdanning

• Nye felt
• Automatisk venteliste

• Steng automatisk

• Innhent fakturaadresse

• Frist for fakturaadresse



Etterutdanning

• Kurs – fane foretak
• Nye felt for Godkjenningsfrist og Maksimalt antall deltakere



Etterutdanning

• Kursdeltakelse
• Hent GSK fra SO / Beregn fra NVB vitnemål

• Nye felt for navn og adressetype for faktura

• Påmeldingstidspunkt inkluderer klokkeslett

• Nytt felt for e-postadresse arbeid

• Praksis
• Mulig å dele praksis på tvers av kurs



Etterutdanning

• FS431.001 Kursdeltakere
• Nye kolonner for e-postadresse arbeid og fakturaadresse

• FS432.002 Mangelbrev til kurssøker
• Nytt felt i brevmal MANGELBREV: frist_ettersending

• FS154.001 Import av eksterne resultater
• Rutinen er utvidet med valg for å importere resultater for kursdeltakere.

Det forutsettes at det settes inn J for aktiv for modulegenskap RESIMPORT i modul 
ETTERUTD. Gjelder for kurs med J for krav om høyere utdanning



Studieelementer/Koder 

• Nytt valg for sperring av vitnemålstekster som er i bruk
• Kommer forbedringer i testene til databaseoppgradering FS8.2.6

• Praksistype
• Delt i to ulike kodetabeller, for hhv undervisning og opptak/studieprogram

• Praksistype for emne benytter den som gjelder undervisning

• Nye kodetabeller for arkivnøkler
• Benyttes for godkjenningstyper og klagetyper

• Datasystem
• Nytt J/N-felt om fagperson må være registrert som aktiv for å kobles til eksamenssystem

• Praksissted
• Ny felleskodetabell



DBH-Rapportering

• Fagskolerapporter til NSD tilpasset nye krav
• FS013.003 Avsluttende vurdering

• FS013.004 Aktive studenter

• NSD-rapportering
• Ny rapporter inkludert i oversikten

• FS011.009 Uteksaminerte grunnskolelærere - fagvalg

• FS011.010 Videreutdanning for førskole- / barnehagelærere i barnehage

• FS011.011 Videreutdanning for lærer i grunnskolen



Kontroll av databaseaktiviteter og aut rutiner

• Ny jobb: RYDD_DOKARKIV
• Sletter dokumenter fra dokumentarkiv etter angitt slettedato. Denne jobben vil ikke slette 

vitnemål, DS, kursbevis dersom slettedato er satt på disse. Dersom dokument er knyttet til 
søknad, kursdeltakelse, godkjenningssak eller praksis, så vil disse ikke bli slettet

• SLETT_SANKSJON
• Gjør nå også oppdatering av sanksjoner som er i ferd med å gå ut - disse settes til ikke-

ferdigbehandlet en uke før det går ut. For å sikre en manuell gjennomgang.

• Jobben som sender ut e-post om begrunnelse og klage er endret som følger
• Jobben sender alltid ut ny e-post dersom ny begrunnelse eller klage er kommet til siden 

forrige gang jobben ble kjørt.

• Rettet valg av språkvariant av emnenavn og vurderingskombinasjonsnavn. Denne følger nå 
språket til sensor og ikke student. Tidligere kunne samme emne komme flere ganger i e-
posten med ulik språk



Rettigheter

• FS_LES1 kan kjøre FS501.003 Sensoroppdrag

• FS_EKS2 kan kjøre FS510.001 Oppmelding av studiekull til vurdering

• FS_GSK kan kjøre funksjonen som oppdaterer GSK for enkeltperson
• (tidligere var det kun FS_PERSON_GSK)

• Ny resultatberegning (protokoll) krever FS_EKS2 (tidligere FS_EKS3)

• FS_STUDIE2 trengs for å oppdatere Kvalifikasjon og studieprogram for 
kvalifikasjon (i stedet for FS_GRAD1)



OBS om ekvivalente vurderingskombinasjoner

• Ny struktur for ekvivalenser
• Beregning av gyldig for resultat i protokoll tar ikke hensyn til karakter ved håndtering av 

ekvivalenser. Gjelder de tilfeller der student har bestått flere alternative kombinasjoner av 
emner.
• Denne beregningen håndterer oblig’er/deler med bestått/ikke-bestått.

• Beregning av samlet resultat tar ikke hensyn til ekvivalenser ved beregning av karakter.
• Denne beregningen håndterer oblig’er/deler med bestått/ikke-bestått, og om minst en av 

ekvivalensene er bestått.



WEB - applikasjoner



Søknadsweb – ph.d.

• Det lenge vært ønske om mulighet til å 
kontrollere dokumenter i forbindelse med 
Ph.d. opptak

• Det er tilrettelagt for å kunne angi påkrevde 
dokumenttyper på opptakstype (for alle 
opptak, ikke bare Ph.d.)

• I Søknadsweb og i epostkvittering framvises 
status for opplasting av disse



Søknadsweb – ph.d.

• Egen tekstkode kan redigeres for å videre opplysninger om hva kravet 
innebærer

• Hvis søker har søknad i flere opptak der det er  krav, vises status separat for 
hvert opptak

• FS-klienten oppdateres med utvidelse i rapport og behandlingsbilde
• Søknad samlebilde

• FS101.014 Mottatt dokumentasjon



Søknadsweb – ph.d.

• Høsten 2020

• I test fra medio juni



Studentweb

• Tilpassing til krav om strengere behandling av tredjeparts-
informasjonskapsler ("SameSite cookies") 

• Bedring av universell utforming i henhold til EUs webdirektiv og WCAG-2. 1
• Er i test



EVUweb

• Prosjektet «nyskriving av EVUweb» ble avsluttet april 2020

• Noen eksempler på ny funksjonalitet siden sist
• Nytt design for dokumentasjonssteget til påmelding

• Ny side: Faktura

• Nye påloggingsmetoder er gjort tilgjengelig:  eIdas, Facebook, LinkedIn, Twitter

• Funksjonalitet for bedriftsinterne kurs er på plass i produksjon, bedriftsbruker kan blant 
annet godkjenne eller avvise søknader for sin bedrift i EVUweb

• Generelt: nødvendige feilrettinger, forbedringer og tekniske endringer er blitt 
utført fortløpende

• EVUweb2 (gammel løsning) vil fases ut om kort tid. Ingen nye kurs må 
registreres i EVUweb2



EVUweb

• Innlogging



EVUweb

• Eksempel på dokumentasjonssteget



EVUweb

• Eks på Dokumentasjonssiden, 
med gruppering av forskjellige 
dokumentasjon i overskrifter

EVUweb



EpN

• Etter en periode uten nyutvikling i EpN har vi startet et større utviklingsarbeid 
våren 2020 som i grove trekk omfatter
• Fullføring av arbeidet med funksjonalitet for vurderingskombinasjoner

• Omskriving av EpN til ny, og mer håndterbar teknologi

• Planlagt
• Institusjonell testing i løpet av sommeren

• Prod-setting fra høsten 2020, avhengig av test-resultat



EpN – Videre arbeid

• Trinnvis omskriving av hele løsningen til ny teknologi

• Vi har begynt med
• Tilrettelegging av nye tekniske løsninger

• Admin-grensesnittet

• Ny funksjonalitet vil i hovedsak bli utviklet i ny teknologi



Studentbevis versjon 3

• Skrevet på nytt i siste rammeverk/teknologi for Android, 
iOS og Huawei. Versjonen er i hovedsak en helt påkrevet 
teknologisk oppgradering 

• Oppdatering av kvittering skjer i bakgrunn hver gang 
appen åpnes. 

• Løsningen er mer robust når nettverk ikke er tilgjengelig, 
eller Webservice / FS-base har nedetid.

• Justeringer av design. Bedre støtte for universell 
utforming (vil bli jobbet mer med)

• Unit overtar videreutvikling og drift av appen fra juni 
2020 (fra Computas)



Vitnemålsportalen

• Støtte for fagskoleresultater og EQF-nivå

• Emnebeskrivelser (infotyper) på engelsk vises dersom 
dette finnes ved institusjonen og velges som delingsspråk

• Emnebeskrivelser har fått bedre formatering, blant annet 
med kulepunkter 

• Infotypene kan sorteres i den rekkefølgen man ønsker



Vitnemålsportalen - videre

• Kompetanse Norge vil om kort tid vise fram resultater av 
tre ulike prøver tatt av innvandrere, bl.a. norskprøve

• Andre kvalifikasjoner som sertifiseringer, mesterbrev, 
kursbevis m.m. er aktuelle etter hvert

• Forbedret signeringsmaskin

• Flytte ut i skyen



FS - API

• Videreutvikling
• Mikrotjenester for vurdering

• Mikrotjenester for emnekombinasjoner (samarb med NTNU)

• Teknisk revisjon (Gartner)

• Feilretting

• Tilpasning og justeringer i pågående IMD-prosjekt

• DigEks og WS-intern
• Videreutvikling klage/begrunnelse/arkivering

• Vitnemålsportalen
• Levere data på nyeste ELMO-format

• Feilrettinger



FS – API - fremover

• Prosjekt med utdanning.no for ny EVU-katalog 
(mikrotjenester for infotyper m.m.)

• Støtte til BOTT SA-anskaffelse (godkjenningssaker 
m.m.)

• Mikrotjenester for utveksling



Litt RUST

• BI er inkludert i RUST-familien

• Testing av lovhjemler og studieklassifikasjoner pågår



STAR

• Ny rapport for Emnefrafall



STAR

• Ny rapport for Klage på vurdering



STAR

• Ny datakilde for emnekombinasjoner
• Primært av administrativ interesse

• Ikke planlagt fellesrapport rundt denne pr nå





Digitalisering av vitnemål

• Gruppen leverte rapport til nyttår



Digitalisering av vitnemål

• Hva er et digitalt vitnemål?
• Data – ikke «dokument»

• Støtte for digitalisering av prosessene for dem som mottar informasjonen

• Må være like lesbart om mange tiår

• Må sikres mot endringer, må kunne stole på innholdet

• Må kunne stole på utsteder

• Mekanismer for deling og kontroll av resultateier (student / tidligere 
student)



Digitalisering av vitnemål

• Europass - Digital credentials
• Unit får anledning til å pilotere Europass – digital credentials

• Gir muligens noen retningslinjer for digitalisering av norske vitnemål



Digitalisering av vitnemål

• Krav til et digitalt vitnemål

• Hva som må være på plass i første omgang for å avslutte 
produksjon av papirvitnemål

• Har vært på høring

• Neste steg planlegges
• Tjenesteråd, planleggingsgruppa



Internasjonalt

• EDSSI

• EMREX

• DigiRec



EDSSI

• European Digital Student Service Infrastructure

• Har fått tilslag for finansiering fra kommisjonen
• To-års prosjekt fra sommeren 2020

• Omhandler EWP, EMREX, European Student Card
• OLA, IIAm, MyAcademicId, …

• EWP-standardene vil bli obligatorisk gradvis fra 2021
• 2021: Utvekslingsavtaler og Learning Agreement

• 2022: Nominasjoner

• 2023: Transcript of Record



Nasjonalt prosjekt for studentmobilitet

• Konseptfase i år for planlegging av prosjekt

• Ekspertgruppe med deltakere fra sektoren

• Kobles opp mot EWP

• Stortingsmelding om studentmobilitet er utsatt 
til høsten



EMREX
• Arbeides nå konkret med

• Tyskland – første institusjon er i prod, flere i test

• Hellas – alle universiteter i test

• Kina

• Australia og New Zealand

• Flandern

• Utvidet funksjonalitet
• Diploma Supplement: Er gjort

• Resultat av godkjenning -> EDSSI

• Kobling til blokkjeder -> EDSSI



DigiRec

• Enic-Naric – prosjekt innenfor Erasmus+

• Result av prosjekt: Rapport om 
digitalisering av godkjenning

• Rapport levert april 2020

• https://www.linkedin.com/posts/enic-
naric-networks_enicabrnaric-qualification-
recognition-activity-
6661276467965505537-9BYG

https://www.linkedin.com/posts/enic-naric-networks_enicabrnaric-qualification-recognition-activity-6661276467965505537-9BYG



