
Direktoratet for IKT og
fellestjenester i høyere
utdanning of forskning

Nytt fra FS – 22. mars 2021



• FS8.3

• STAR

• Webapplikasjoner

• Integrasjoner

• Internasjonalt



Digitale vitnemål er 
kommet

• Første versjon satt i produksjon forrige 
uke

• Kan testes i både demo og prod



Digital signatur

• Både Vitnemål og Diploma Supplement påføres digital signatur
• Det er Unit som teknisk sett signerer dette med sin virksomhetssignatur



Digital signatur

• Felter for manuell signering tas vekk
• Signeringsfelter på vitnemålsgrunnlag tas automatisk vekk
• Signeringsfelter på Diploma Supplement overskrives med tekst om digital signatur
• Side 1 for vitnemålet har fått et eget avsnitt, med et nytt felt: DIGITAL-SIGNATUR

• Dette må klargjøres av den enkelte institusjon



Slå på valg for digitale vitnemål



Bestille digitale vitnemål



Generering av vitnemål
Papir Digital



Arkivering av vitnemål

Papir Digital



Visning av dokumenter

• Student samlebilde
• Oppnådd kvalifikasjon samlebilde



Gjenstår denne våren

• Visning av digitalt signert vitnemål og 
Diploma Supplement i Vitnemålsportalen

• Vurdere QR-koding på vitnemål som 
alternativ til signert papir-dokument

• Med verifisering av vitnemålet i 
Vitnemålsportalen



Digitale vitnemål

• Dette er kun starten på digitalisering av 
vitnemål

• Brukerforum 24. mars kl 10:30 har en sesjon 
om digitalisering av vitnemål

• Et eget webinar settes opp over påske for 
mer detaljert gjennomgang av hva som må 
gjøres for å komme i gang

• …og dere trenger ikke vente på dette for å starte 
testing…



FS-klienten - generelt

• PDF-generering
• Ny metode innført.
• Denne har noen barnesykdommer – som 

er feilmeldt til leverandør
• Høyrejustert tekst – i noen tilfeller 

skjules litt av høyre del av teksten
• UTF-8-tegn vises ikke i noen spesielle 

tilfeller (vitnemålsgrunnlag)

• Ryddet i navn på bilder og i menyer

• Har også tatt med noen punkter til FS8.3.1
(kommer innen en måned)



Student samlebilde

• Mobilitet: Kan oppdateres
• Vurd.prot: Viser fullt emnenavn
• Kval.prot: Kan åpne digitalt signert 

vitnemål og DS



Fagperson samlebilde

• Ny fane: Sensoroppdrag. Viser fagpersonens medlemskap innenfor 
kommisjoner, med mulighet for oppdatering FS8.3.1



SMS-utsending

• Behandling av språk / 
målform FS8.3.1



SMS-utsending

• Mange tegn vil teknisk 
sett føre til mange 
SMS’er



SMS-utsending

• Rapport over SMS-bruk 
tar nå hensyn til antall 
tegn i den enkelte 
melding



E-post-utsending

• Vil få tilsvarende behandling 
av språk/målform FS8.3.1



Eksport / Import av personinfo -
studieprogramsamarbeid

• FS200.060 Eksport: Nytt utplukk: Fil

• FS200.061 Import
• Varsel dersom ukjent studentgrunnlag

(ved bruk av lokale koder)



Utveksling av datafiler

https://filesender.uninett.no/

https://filesender.uninett.no/


FS200.025 Deaktivering av personroller FS8.3.1



Opptak

• Søknad samlebilde
• Nytt vis-valg: Kun fullførte søknader
• Mulig å søke på e-postadresser i 

øvre del av bildet (visningen er 
fortsatt i nedre del) 



Opptak

• Søknad samlebilde NOM
• Mulig å bestille NVB-vitnemål (som i lokal-opptak)
• Automatisk oppdatering av dokumenttype, der samme 

dokument er lastet opp i tidligere opptak
• Mulig å søke på e-postadresser i øvre del av bildet (visningen 

er fortsatt i nedre del)



Opptak

• Import fra SO
• Statsborgerskap settes nå til Ukjent i stedet for norsk
• Ny fane med importvarsler: Viser personer der annen 

person allerede er registrert med samme e-postadresse.



Opptak

• Opptak: Nytt felt for «Svar kan endres frem til dato»
• FS101.014 Mottatt dokumentasjon

• Kun søkere som har lastet opp alle typer dokumenter som kreves
• Nytt vis-valg: Status for dokumentasjonskrav

• FS101.012 Søkerliste med studieprogramvalginformasjon
• Nye kolonner for valg (prioritet og innvilget), parametere for innvilget

• FS170.001 Søkere til utveksling
• Rapporten kan kjøres for flere steder samtidig. Visning av studieprogramkode, jokertegn 

mulig for opptakstype

• FS180.001 Overføring til søknadshistorikk
• Mulig å slette fagprofil
• Lagt til historikkoverføring av metadata for dokumenter. Dermed kan noe gjenbrukes neste 

år



Programstudent

• FS250.001 Inndragning av studierett
• Rutinen setter nå også til-dato for lisens/attest



Semesterregistrering

• WebApplikasjon – Feillogg
• Nytt bilde for søking og visning av feillogg

• FS359.001 Generering av registerkort
• Studieprogram med fritak: Setter betalingsstatus OPPDRAG i stedet for FRITAK
• Nytt visvalg: Kun oppdaterte rader



Undervisning

• Praksissted
• Bedre kontroller lagt til, praksissted for avtale må inngår i hierarkiet for avtalens 

praksissted

• FS408.002 Undervisningsenhet
• Nytt parameter: Campus

• FS475.001 Behandling av oppmøte
• Ny rutine som gjør oppdateringer i undervisningsmodulen basert på oppmøte-data
• Se egen sesjon på FS brukerforum: 24. mars kl 09:40



Vurdering

• Visning av resultat for oblig’er
• Viser «Ikke godkjent» i stedet for «Ikke bestått»
• Protokollvisning i ulike bilder

• Begrunnelse og klage
• Ny overgang til bildet Kommisjon med sensorer

• Mer logging av endringer
• Eks.tilpasninger, kommisjon

• E-post til sensor
• Nye status-kolonner, skiller behandling av begrunnelse og klage på resultat



Vurdering

• FS501.002 Kommisjon for eksamen, og
• FS501.004 Brev til sensor om sensoroppdrag

• Utplukk på Reell tid (ikke Tid)

• FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter
• Utplukk på undervisningsenhet forbedret: Dersom det ikke er registrert vurderingstid for 

vurderingskombinasjon for oppgitt termin, vil det gis melding om dette. Det blir ikke lengre 
gjort noen automatisk oppretting i disse tilfellene

• FS530.002 Spesialtilpasninger for student meldt til vurderingsenhet
• Nytt visvalg: Kandidatnr

• FS565.001 Kandidatlister
• Utvidet med parameter for bygning/rom FS8.3.1



Vurdering

• FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdering
• Lagt til kontroll av sum vekting for deler blir 1 (verken mer eller mindre)

• FS537.001 Arbeidsliste 1 – Eksamensplan
• Nytt parameter: Campus

• FS579.003 Ikke-ferdigbehandlede begrunnelse- og klagesaker
• Visvalg for kandidatnr FS8.3.1



Vurdering

• Utsending av e-post til sensor om klagesensur
• Ny tekstkode for SENORVARSELMAIL: SENSORKLAGESENSUR_TEKST_AVSFPW
• Benyttes der Fagpersonweb er systemet for klage på sensur. Egen tekst for Fagpersonweb

da besvarelse ikke fremkommer i tjenesten.

• Utsending av e-post til student om sensur FS8.3.1
• Dette gjøres to ganger pr døgn (kl 12:00 og 23:50) i stedet for en (som var om natten). 

Endret pga problemstilling med antall dagers klagefrist.
• Kjøring logges nå til Jobb-loggen i person-menyen.



Kvalifikasjon

• Oppnådd kvalifikasjon samlebilde, og
• Oppnådd kvalifikasjon protokoll samlebilde

• Fane Emne: Ny kolonne “Annen kvalifikasjon” Denne viser 
antall studiepoeng som inngår i annen kvalifikasjon. 
Mouseover på kolonne med verdi vil vise hvilke(n) 
kvalifikasjonsoppnåelse(r) dette gjelder (kode og dato). Det 
er lagt til en sum under kolonnen, og denne blir rød når 
summen overstiger 60 FS8.3.1

• FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon –
utdanningsplanbasert

• For emner som inngår i annen kvalifikasjon vises det nå en 
merknad med rød tekst. Denne beregningen gjøres kun for 
studenter som det opprettes kvalifikasjonsoppnåelse for 
FS8.3.1



Kvalifikasjon

• FS601.020 Vitnemålsgrunnlag,
• FS610.001 Vitnemål, og
• FS611.001 Diploma Supplement er FJERNET.

• Hipp hipp



Betaling

• Tatt vekk bruk av OCR-B-fonten for KID, Beløp og Kontonr på faktura
• Endret til fonten Courier. Det er åpnet for å bruke andre fonter (veldig lite OCR-scanning)



Studieelementer

• Studieprogram – studieretning
• Fane Tekster Diploma Supplement og vitnemål: Nytt valg for visning av detaljer.

• FS227.001 Forkunnskapskrav
• Nytt parameter: Hent emner som dette emnet er forkunnskapskrav for



Etterutdanning

• Ny kolonne status-aktiv for kursspørsmål FS8.3.1



DBH-Rapportering

• DBH-rapportering
• Rettelse kommer til FS8.3.1 (var en forskyving i rapportene)

• FS011.005 Kvalifikasjon
• Rettet slik at det ikke blir dobbelttelling for 

kvalifikasjonsoppnåelser samme dato for samme student

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

• FS011.011 Videreutdanning for lærere i grunnskolen
• Rapporten tatt ut, denne skal fra våren 2021 ikke lengre 

rapporteres



BIBSYS-rapportering

• FS040.001 Studentopplysninger til BIBSYS
• Fnr rapporteres ikke lengre, og da heller ikke videre overføring til Felles LåneRegister
• Det er ryddet opp i samtykkeløsningen for overføring til Felles Lånerregister (parameter 

tatt vekk, akseptansetype fjernet, alle studentakseptanser fjernet



Rettigheter

• FS_BETAL1 kan kjøre FS207.001 Oppretting av faktura, med fil som utplukk
• Alle fellesroller har fått en beskrivelse (manglet for noen få)
• Ellers bare mindre justeringer



Felleskoder

• Institusjoner
• 418 nye institusjoner lagt til, og 234 endret siden oktober

• Praksissted
• 2.986 nye praksisstedet lagt til, 16.661 endret siden oktober

• Ny personidtype
• PASS (Pass)

• NSD fagkode
• FRIBLOMST (Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign)
• INFOMED (Informasjonsteknologi og medieproduksjon)

• NUS-koder, poststeder
• Og mindre ting…



STAR - Datavarehus

• Benchmarking - rapport
• Ny databehandleravtale muliggjør dette

• Finansieringssystem – rapport



Gjennomgang av disse på 
brukerforum Sesjon 1B, 
24 mars kl 11:35



Gjennomgang av disse på 
brukerforum Sesjon 1B, 
24 mars kl 11:35



WEB - applikasjoner



Studentweb

• Utbedringer for Universell utforming
• Støtte skjermlesingsverktøy for svaksynte
• Tastaturnavigasjon
• Mobilvisning (60 % av bruken er

fra mobil) 
• Forstørring/zooming



Søknadsweb

• Søker kan fram til angitt dato endre på avgitt 
svar om tilbud/venteliste

• Søker kan se om studieprogramvalg er innvilget 
(altså valg innenfor et søknadsalternativ)

• Dokumenter som lastes opp påføres slettedato, 
utfra innstilling i modulegenskap

• Modulegenskap SLETTING –antall dager før 
dokumentet automatisk skal slettes, default 730 
dager

• UU-forbedringer



EVUweb

• Kun tekniske oppgraderinger
• EVUweb2 (gammel løsning) er faset ut



Fagpersonweb

• Teknisk
• Fagpersonweb oppgradert fra versjon EAP6 til EAP7

• Ny versjon 2.3.17 til test i mars
• Navn på hvem som har overført sensuren 
• Mulighet for fagperson å kunne se terminer fremover i tid i Fagpersonweb (i forbindelse 

med overgang til nytt semester

• Kommer våren 2021
• Forbedring: Bedre tilpasninger i tjenesten til TP, økt sikkerhet
• Sørge for at fremvisning av praksissted og -person fungerer med både gamle og nye data 

pga nye-tabeller for praksissted



EpN

• Mulighet for å behandle 
vurderingskombinasjoner

• Basert på maler for hver vurderingsform. 
For å forenkle hva bruker må ta stilling til og 
forhindre ulogiske eller mangelfulle oppsett

• Vurderingstid og Campus for 
vurderingskombinasjoner

• Praksistype for emne (aktuelt for ALP)



EpN

• Kommer snart en større ny versjon
• Ny teknisk platform, skybasert
• Nye grensesnitt for Administrasjon
• Nytt grensesnitt og forbedring  for Studieprogram
• Sletting av “tekinsk gjeld”

• Nye og gammel versjon er sydd sammen, og 
vi vil jobbe med gradvis å flytte funksjonalitet 
og teknologi over til ny løsning

• Egen presentasjon av EpN på Brukerforum 
24. mars kl 12:15



Studentbevis versjon

• Full UU-revisjon med brukertesting for svaksynte
• Versjon med utbedringene kommer ila. april.



Vitnemålsportalen

• Høsten 2020
• UU-forbedringer
• Nordsamisk versjon

• Våren 2021
• Tilrettelegging for digitale vitnemål
• Innledende samarbeid med fagskoler, videregående skoler og 

NOKUT
• Settes i gang samarbeid med mål om å få inn andre 

kompetansebevis som sertifiseringer, kursbevis, førerkort m.m.



FS - Integrasjoner

• FS-API høsten 2020
• Infotyper for emner og EVU-kurs (prosjekt sammen 

Utdanning.no)
• Flere tar i bruk meldingskø
• Ytelsesforbedringer og rettinger
• Støtte til BOTT SA - forarbeid

• FS-API våren 2021
• Videre arbeid med BOTT SA: Ressurser for godkjenningssaker, 

eksternstudier og utdanningsplaner
• Utforsking av ny arkitektur, samarbeid med FØRST

• Nyheter i FSWS
• Migrering til EAP7
• Integrasjon mot økonomisystem (BOTT ØL)



EU - prosjekter

• EDSSI

• DigiNet



EDSSI

• European Digital Student Service Infrastructure
• Prosjektet startet november 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 Records



DigiNet

• Digital innovations in credential evaluation 
and the networks

• Enic-Naric – prosjekt innenfor Erasmus+
• Forbedre prosessen med automatisk 

godkjenning av utenlandsk utdanning med 
implementasjon av digitale verktøy

• Bygger på tidligere prosjekt som resulterte i 
en Rapport om digitalisering av 
godkjenning
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