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Agenda

• Teknisk løsning - FSWS

• Hva må på plass i FS-klienten

• Utdanning.no
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Hva overføres til Utdanning.no?

Informasjon om:

• institusjon

• studieprogram

• kvalifikasjon

Vi skal nå se på hvor og hvordan en 

registrerer informasjonen som kan overføres.



Semesterinndeling
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• Semesterinndelingen styres av datoperiode satt i bildet

semesterregistrering (modul semesterregistrering/bilder)



Informasjon om semester
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Følgende informasjon hentes i tillegg fra bildet semesterregistrering

• Semesterstart 

• Frist for semesterregistrering

• Semesteravgift
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Generell informasjon om institusjonen

Fra bildet Institusjon hentes følgende: 

• Institusjonsnavn, Institusjonsnr, Institusjonsforkortelse
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Generell informasjon om stedet

Fra bildet Sted : 

• Sted 

• Adresse –
adresselinje

• adresselinje 3

• postnummer

• Land 

• tlf 

• Epostadresse

• url 
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Info om UiS hos Utdanning.no
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Info om Studieprogram

• Studieprogramkode 

• Studieprogramnavn

• NUS-kode

• Gradnavn (hankjønn og hunkjønn) hentes fra 

bildet Kvalifikasjon for den kvalifikasjonen 

som er oppgitt i bildet Studieprogram 

• Adressen til studiets hjemmeside (url'en)
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Studieprogram
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Kvalifikasjon – henter navn på kvalifikasjon 

oppgitt på studieprogrammet
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Studieprogram - INFO

• Info termin – det må finnes rad for semesteret 
det skal overføres info for. 

• Det må stå J i feltet Eksternt for at 
studieprogrammet skal bli overført til 
Utdanning.no
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Ulike tekster knyttet til 

studieprogrammet

• En kan legge inn tekstlig informasjon om 

de ulike studieprogrammene.

• Dette gjøres ved å legge inn info-typer i 

undervindu INFO på studieprogrammet.

• Før en kan legge inn tekst i dette 

undervinduet må infotypene være 

opprettet i bildet Infotype. Det finnes 

forslag til disse i basen.
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Studieprogram - Info



15

Info om studieprogrammet B-SYKEPL ved UiS
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I basen til UIS ligger denne infoen slik:
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Formatering av tekst

Lovlige koder som velges i teksteditoren:

• Uthevet 

• Kursiv

• Nummerert liste

• Punktliste

NB! Ingen manuelle tagger overføres, unntak er   
weblinker på denne formen 

<a href="http://fs.usit.uio.no/">

Alt annet blir fjernet når teksten konverteres til xml!
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Studieprogram - Info

• Sett inn bilde med full bredde for redigering
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Bruk av spesialtegn

• Konverteringsprogrammet foretar også 

konvertering av en rekke tegn tilbake 

til deres opprinnelige representasjon 

(æøåØÆÅ§€ïü¨áà osv osv). 

• Dersom bruker registrerer tegn som 

denne ikke kan behandle, så gis det 

en varselmelding om dette, og tegnet 

blir i cdm omkodet til blank.
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Infotype

• Det er fellesverdier, men kontroller at 

infotypekode og cdm-tag stemmer 

overens med listen.

• Institusjonen kan selv definere egne 

infotyper
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Bildet Infotype i FS
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Kobling mellom Infotypekode, cdm-element og overskrift hos 

Utdanning.no
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Kopiering av infotekster

• Siden tekstene kun gjelder for det 

angitte semester kan en bruke rutinen 

FS200.010 for å kopiere alle tekster 

over til et nytt semester, og deretter gå 

tilbake og endre der det er gjort 

forandringer.

• En har da historikk over hva som ble 

presentert de ulike semestrene.
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Kopiering av infotekster

- Slik at en slipper å skrive inn alle tekster på nytt
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Regenerering av infotekster

• Tekstene lagres i html

• Genererer xml på nytt

• For å rydde opp i gamle tekster



Brukerdokumentasjon

• Brukerhåndbok for FS WebService

• Overføring til utdanning.no ppt (under 

annet fra FS)
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Lykke til med overføring!


