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• FS8.2.x

• Webapplikasjoner

• Integrasjoner

• Internasjonalt



Nye felter som der funksjonalitet er under utvikling



Store dokumenter / logoer

• Det settes snart grense for størrelse på logo, vitnemål og brev

• I første omgang lagt til varsler for logo, vitnemål og Diploma Supplement



Store dokumenter / logoer

• Det settes snart grense for størrelse på logo, vitnemål og brev

• I første omgang lagt til varsler for logo, vitnemål og Diploma Supplement



Fagperson og rolle

• Endring av Aktiv til N: Gis melding om
hvilke personroller og sensoroppdrag 
som er aktive pr dags dato

• Ny rapport FS202.007 Fagperson 
med N som aktiv, som har aktive 
personroller eller sensoroppdrag

• Ny kontroll: FAGPERSONVARSEL. 
Denne gir varsel om fagperson-rader 
er oppdatert siste døgn, og har N for 
aktiv, og samtidig har minst en aktiv 
rolle



Endring av fødselsnr



E-post kø



E-post kø – Slette e-post



E-post kø – Forsinke e-post



E-post kø – Redigere



E-post kø og e-post utsending

• Brev- /meldingsrapporter • FS214.001 Send e-post



Campus

• Spørringer mot campus (rapport- / rutine-parametere) forbedret
• Håndterer hierarkiet

• Beregning av campus for undervisning og vurdering
• Tar hensyn til nye felter for terminer campus gjelder for emne

• Campus som parameter i
• FS101.003 Søkerliste

• FS101.005 Søkerliste – venteliste

• FS141.001 Krysstabell søknadsalternativ / prioritet

• FS195.001 Opptakstudieprogram

• FS220.001 Emnetabell

• Rapport fra planleggingsgruppa om campusfunksjonalitet behandles nå



Emnenavn

• Visning av emnenavn basert på historikk
• Undervisningsenhet

• Vurderingsenhet

• Klage og begrunnelse

• Visning av vurderingsprotokoll (ulike bilder)

• Plassering av kandidat på rom

• Utdanningsplan



Opptak

• FS120.003 Tilbudsbrev
• Tar kun med informasjon om søknadsvalg som er innvilget

• FS159.001 Oppretting av søkere som student
• Tar hensyn til campus ved automatisk fordeling til klasse

• Sanksjoner av type UTESTENGL, KARANTENEL og USKIKKET: Gir sperre mot oppretting

• Sanksjoner av type INFOUTV gir en merknad i rapporten



Programstudent

• Ny studentstatus UTDPLANOK – Fullført utdanningsplan
• 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

• 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»

• Oppdaterer slutt-dato for lisenser og attester



Datautveksling ved programsamarbeid



Datautveksling ved programsamarbeid

https://filesender.uninett.no/

https://filesender.uninett.no/


Datautveksling ved programsamarbeid



Utveksling



Semesterregistrering

• FS359.001 Generering av registerkort
• For oppdatering for “Studieprogram med fritak” gis 

betalingsstatus verdi OPPDRAG i stedet for FRITATT



Undervisning

• Endringer for ALP
• Praksissted-struktur, identitet, informasjonskilde

• Ja/Nei-felt for praksis for undervisningsform

• Praksisavtale - Dokument



Undervisning

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

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



Undervisning

• FS470.001-004: 
Tilbud/vente/avslagsliste/
oppmøteliste
• Nytt  parameter: Inkludér

emner med samkjørt 
undervisning



Vurdering

• FS227.001 Forkunnskapskrav
• Nytt parameter

• Nye felt for Datasystem – klagesensur

• 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

• FS579.003 Ikke-ferdigbehandlede begrunnelse- og klagesaker
• Når rapporten kjøres for klagetype SENSUR eller FORMELL vises antall dager siden 

registrering i stedet for frist-dato



Vurdering

• Sensurkladd i Fagpersonweb blir slettet når en klage blir slettet (gis en advarsel)

• FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger
FS515.002 Oppdatere resultatstatus
• Tar hensyn til struktur for obligatoriske aktiviteter

• Kan kjøres for en enkelt vurderingsenhet (del) som en obligatorisk aktivitet er knyttet til

• Vurderingsform
• Nytt J/N-felt for om tittel skal overføres fra del ved protokolloverføring av helhet



Beregning av gyldig-status for resultat

• Tar hensyn til ekvivalenser
• Løst for obligatoriske aktiviteter

• For deler som har resultat gjenstår det noe utvikling
• Innføres nå eksplisitt angivelse av hvilke delresultater som inngår i en helhet (db FS8.2.7)

• Rutinen FS571.001 vil gjøre denne beregningen

• Vil deretter kunne oppdatere karakterutskrift og visning av resultater i Studentweb



Klage og begrunnelse

• Viser frem personlister med 
sensorer hentet fra sensursystemet

• Nytt felt: Midlertidig svar

• Automatisk setting av sensurfrist for 
klage på sensur



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



Doktorgrad

• Opplasting av dokumenter i Søknadsweb for ph.d.



Kvalifikasjon

• Nytt felt – Kun side 3 for vitnemål
• Er tatt i bruk i FS670.002 Vitnemål

• Gammelt vitnemål vil nå fases ut

• Ny metode for generering av PDF for 
vitnemål
• Modulvalg PDFGEN

• Sett denne til 2 – ønskelig å fase ut 
ghostscript-valget



Etterutdanning

• Kursdeltakelse – bestille Snr

• FS439.003 Generering av Snr for kurssøkere
• Ny rutine



Institusjon

• Nytt felt: Aktiv (J/N)
• Kun aktive koder vises i nedtrekkslister

• Ikke-aktive koder vises med grå tekst i 
søkefunksjonen for institusjoner



DBH-Rapportering

• FS011.001 Søknadsdata - kompetanse og poeng
• Tilbudsstatus L rapporteres som tilbud dersom det ikke 

eksisterer tilbud på høyere prioritet

• FS011.003 Registrerte studenter
• For at studenter i permisjon skal rapporteres kreves det at 

de har en aktiv studierett



Konvertering av institusjonskoder



Rettigheter

• FS_OPPTAKLES1 kan kjøre FS154.002 Import av dokumentdata fra SO

• FS_LES1 kan kjøre FS270.001 Utvekslingspersoner

• Ingen kan oppdatere praksissteder (kun felleskoder)

• FS_EKS1 kan ikke lengre oppdatere person



WEB - applikasjoner



Søknadsweb

• Gjennomgått grundig revisjon, brukertesting og videreutvikling 
for å imøtekomme Universell utforming

• Teknisk oppgradering (EAP7)



Søknadsweb – ph.d.

• Søknadsweb er nå i produksjon med ph.d.-
funksjonalitet
• Det er tilrettelagt for å kunne angi påkrevde 

dokumenttyper på opptakstype (for alle opptak, 
ikke bare Ph.d.)



Søknadsweb – ph.d.

• 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



Nomination

• Utbedring for nominasjon av tidligere nominert student

• Teknisk oppgradering (EAP7)



Studentweb

• Hovedfokus vært utbedring av teknisk gjeld og oppfyllelse av lover og regler. 
Versjon 3.3.22 i august hadde fokus på universell utforming og bedret tjenesten 
spesielt for brukere av mobiltelefoner og skjermlesere.

• Ny versjon forventes før jul med videre forbedringer av universell utforming og 
fornying av Feide-pålogging.

• Teknisk oppgradering (EAP7)



EVUweb

• Ingen endringer etter sommeren

• EVUweb2 (gammel løsning) vil fases denne uka
• Ingen nye kurs må registreres i EVUweb2



Fagpersonweb

• Tatt i bruk de nye feltene for datasystem for begrunnelse og klage

• Kommer
• Oppdatering fra EAP6 til EAP7 – denne versjon av Fagpersonweb til test primo november. 

Den inneholder ingen ny funksjonalitet, men den må testes grundig slik at eksisterende 
funksjonalitet fremdeles fungerer slik den skal.



EpN

• Funksjon for opprettelse av vurderingskombinasjon settes i produksjon i løpet 
av kort tid



Legge til vurdering

I EpN får brukeren to valg: beskrive 
endringsønsker for vurdering, eller  
legge til en ny vurderingskombinasjon. 
Knappen Legg til vurdering tillater 
opprettelse av ny 
vurderingskombinasjon.



Velge vurderingstyper

Brukeren får tilbud om å legge til 
ønskede vurderingstyper. De ulike 
valgene er mal-baserte i tråd med 
vurderingskombinasjonstyper i FS. 
Malene er delvis styrt av 
forhåndsdefinerte egenskaper, men 
institusjonen kan selv styre 
tilgjengelige verdier og feltinnstillinger 
for de fleste felt i den enkelte mal.



Ny vurdering

• Ved lagring av valg i Legg til vurdering-
dialogen opprettes en ny vurderingsordning. 
Strukturen i denne kan endres ved hjelp av 
verktøyikonene.

• Ny vurderingsordning legges til den 
eksisterende under en topp-kombinasjon ved 
overføring til FS. Brukeren kan styre 
gyldighetsperioder og default-verdier for ny 
og eksisterende ordning, slik at det ikke blir 
konflikt. Ut over dette kan ikke brukeren 
gjøre endringer i eksisterende ordning



Endre struktur

• Brukeren kan slette enhver 
vurdering, eller legge til 
underliggende node (oblig
eller eksamensdel)



Redigering

• Brukeren kan redigere felt i den 
enkelte kombinasjon i tråd med 
feltinnstillingene



Studentbevis versjon

• Har hatt revisjon og brukertesting for Universell 
utforming

• Versjon som forbedrer dette er under utvikling

• Unit har overtatt videreutvikling og drift av appen (fra 
Computas)



Vitnemålsportalen

• Kompetanse Norge viser fram resultater av tre ulike 
prøver tatt av innvandrere, bl.a. norskprøve (fra og med 
juni 2020)

• Forbedret signeringsmaskin er på plass



Vitnemålsportalen - Videre

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

• UU-forbedringer ferdigstilles nå

• Flytte ut i skyen



FS - API

• Utvidelse av eksisterende ressurser f.eks. vekting på 
emner og filter på aktive emner

• Meldingskø (MQ) er produksjonssatt for UiT og UiB 
(NTNU er i test)

• API-et er satt opp mot BOTT SA-testbasen

• Utvidelse rettet mot UiBs IAM-pilot - vi bør nå dekke 
FSWS BAS fullstendig, slik at denne kan fases ut

• Ytelsesforbedringer og rettinger

• DigEks: Nytt felt for begrunnelsessystem og 
klagesystem m.m.



FS – API - fremover

• Neste versjon vil inneholde infotyper for emner og 
evukurs m.m. (prosjekt sammen Utdanning.no)

• I 2021 er målet å få på plass ressurser for 
godkjenningssaker, eksternstudier og utdanningsplan
pluss utveksling etter hvert



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

• Første versjon kommer nå
• Digitalt signert PDF



Digitalisering av vitnemål



Digitalisering av vitnemål

• Med FS8.2.13 kan utformingen av digitalt vitnemål testes
• Side 1 uten signaturfelter

• Automatisk fjerning av signatur-felter fra vitnemålsgrunnlag

• Endringer i kapittel 7 for Diploma Supplement

• Det arbeides med å sette sammen signeringsløsningen
• For digital signering med tilgjengeliggjøring av vitnemål i Studentweb

• Arbeid i Vitnemålsportal
• Rapportering av Digitalt vitnemål til Vitnemålsportalen

• Visning i Vitnemålsportalen med mulighet for nedlasting



Internasjonalt

• EDSSI

• DigiNet



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



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




