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Ny SøknadsWeb - historikk 

• Omskrevet fra WebObjects til JBOSS/SEAM i 
2009 

• Planlagt overgang for alle som driftes av 
UNINETT innen utgangen av januar 2012 
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Siste nytt i ny SøknadsWeb 

Ny SøknadsWeb er tilrettelagt for: 
1. Innlogging for utenlandske søkere 
2. Silingsprosess 
3. Dokumentopplasting (gjelder alle søkere) 
 
Versjonen 1.2 inneholder disse endringene. 
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Modulvalg og modulegenskaper 
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Modulvalg 

• HOVEDMENY 
• DOKARKIV  
 (hvis aktiv J kommer opplasting av dokumenter i søkesekvensen etter SOK) 

• MINSOKNAD 
• NYSOKNAD  

• Angir søkesekvensen i feltet URL: PERSONINFO;VELGOPPTAK;SOK; KVITTERING 
• To modulegenskaper: TIDLOPPTAK og UTENLUTDAN 

• PERSONINFO 
• 4 modulegenskaper: GSKVIS, REA, REAGENGRL, STATSBENDR 
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Modulvalg 2 
Disse skal ha Aktiv N fordi de inngår i 
søkesekvensen: 

• KVITTERING 
• To modulegenskaper: KMAILTEKST og KVITTMAIL 

• SOK 
• To modulegenskaper: SPESVURD 

• VELGOPPTAK 
 

Det tas hensyn til aktivstatus på 
modulegenskapene selv om modulen er deaktivert 
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Innlogging for utenlandske 
søkere 

• Registrere opplysninger om navn, 
fødselsdato, kjønn,… 

• Blir opprettet med fs-fiktivt fnr 
• Søkere får tilsendt epost med passord 

som de må bruke ved innlogging 
• Modulegenskap UTLSOK må være 

aktivt 
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Ny registrering 
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Kvitteringseposter til søkere 
uten norsk fnr 

Ved nyregistrering av søkere uten norsk fødselsnummer  
kommer epost med følgende tekstkoder: 
• NR_SUBJ_BODY 
• NR_BODY_NYREG  
 
Når søkere uten norsk fnr ber om å få tilsendt nytt 
passord benyttes følgende tekstkoder i eposten: 
• PI_SUBJ_NYTTPWD 
• PI_BODY_NYTTPWD 
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Tips ved testing 

• Epostadressen er unik i FS og en kan 
derfor kun registrere en epostadresse 

• Ved testing hvor en ønsker å teste 
med flere personer kan en for 
eksempel bruke: 

Epostadresse+test1@xxx.no 
 
Og så bruke test2, test3,… 
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Hvilke opptak får søkerne se? 

1) Norsk statsborger 
2) Nordisk uten Norge 
3) EU/EØS uten norden 
4) Verden uten EU/EØS 
5) Kvoteland - en definert liste med land som 

en har kvoteprogram for 
 

6) Krav om studierett ved institusjonen 
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Opptakstype 
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Siling 

• Søkere må gå gjennom et 
spørreskjema, og kun de som oppfyller 
kriteriene for å søke får lov til å 
registrere seg 

• Institusjonene lager selv spørsmålene 
• Modulegenskaper  UTLSIL og 

UTLSOK må være aktive 
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Spørreundersøkelse/Spørreskjema 
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Type 
undersøkelse må 

være SILING 



Spørreskjema 

• Kan bestå av spørsmål og tekst, må 
sette inn rekkefølgenr for å presentere 
de i ønsket rekkefølge 

• Kun ett spørsmål eller en tekst pr 
webside, men spørsmålet kan ha 
mange svaralternativer 
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Spørsmål 

•Til hvert spørsmål knyttes 
svaralternativer 
 
•På det enkelte 
svaralternativ sier en hva 
som skal skje med 
søkeren når det svaret 
velges 
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Spørsmål 2 

• Det må opprettes 3 spørreskjemaer 
med spørreundersøkelsestype 
UTFALL: 
• UTFALL_VANLIG_SOKER 
• UTFALL_KAN_SOKE 
• UTFALL_IKKE_KRAV 
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Teksten Beskrivelse- 
kommer på websiden 

med reusltatet av 
spørreundersøkelsen 



For å angi av søkeren skal gå 
videre i spørreundersøkelsen 
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Silingsprossess – oppfyller kriteriene 
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Dokumentopplasting 
• Søkere gis mulighet til å laste opp 

dokumenter 
• Det kan lastes opp tre typer dokumenter 

• Vitnemål/karakterutskrifter 
• Praksis 
• Andre dokumenter 

• Modulvalg DOKARKIV må være aktivt 
• Dokumentene lagres i dokumentarkivet 
• Praksisdokumenter vises også i bildet 

Personpraksis 
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Mine dokumenter 
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Opplasting 
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Dokumenttype 
• KARVIT – for å kunne laste opp 

vitnemål 
• PRAKSIS – for å kunne laste opp 

praksisdokumenter 
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Bildet 
Dokumenttype 

finnes i 
Kodemodulen 

- Opptak 



Dokumenttype 2 

• Institusjonene må lage de 
dokumenttyper som søkerne kan velge 
mellom når de skal laste opp under 
Andre dokumenter 
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Bildet 
Dokumenttype 

finnes i 
Kodemodulen 

- Opptak 



Praksistype 

• Institusjonen må opprette aktuelle 
praksistyper 

• Søkerne må knytte en praksistype til 
hvert dokument. 
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Bildet 
Praksistype 

finnes i 
Kodemodulen 
- Undervisning 



Dokumentopplasting 

• Saksbehandlere kan sperre dokumenter for 
sletting når de blir tatt bruk i saksbehandlingen 

• De opplastede dokumentene er knyttet til 
personen og ikke til søknaden 
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Personpraksis 

• Ved opplasting av praksisdokument opprettes det en forekomst i bildet Personpraksis 
• Hvis en klikker på knappen Dokument, så åpnes dokumentet  
• Praksis og dokument vises også i bildet Spesiell søknad 
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Tidlig opptak 

• Søker kan markere for ønske om tidlig 
opptak 

• Modalvalg SØKNAD, modulegenskap 
TIDLOPPTAK 

• SøknadsWeb tar foreløpig ikke hensyn 
til datoer for tidlig opptak 
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Tekster 
• De fleste tekstene som vises i 

SøknadsWeb kommer fra tekstkodene 
og kan dermed endres ved behov 
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Hvordan finne tekstkoder - 2 
• Bruk dette til å finne tekstkoden til det 

stedet hvor du ønsker å endre teksten 
• Søk frem teksten i bildet 

WebApplikasjon – Tekster og endre 
teksten 
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Søketre 
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Søketre 2 

• Bygg opp søketreet slik at det er enkelt 
for søkerne å finne frem til riktig 
opptak.  

• I søknadsWeb vil kun åpne opptak 
vises frem, en trenger derfor kun å 
endre søketreet hvis det kommer nye 
typer opptak 
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Søketre 3 

• Legg inn opptakstype på nederste nivå 
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Opptak samlebilde 
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Søknadsfrister 

• Felles frist for alle settes i øvre del av 
Opptak samlebilde 

• Egne frister for opptaksstudieprogram 
settes i undervindu 
Opptaksstudieprogram. Denne fristen 
må være tidligere enn hovedfristen.  
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Parameter i Opptak samlebilde 
Krever invitasjon Kun søkere som har fått opprettet 

søknad får se dette opptaket 
Spesiell vurdering Søker kan markere på det enkelte 

søknadsalternativ at spesiell 
vurdering ønskes 

Vekting på søknad For at søkere skal kunne angi hvor 
mange sp ønsker opptak til 

Progresjon på søknad Om søkere skal kunne angi 
progresjon 24, 50, 75 eller 100 

Aut. Saksbehandling Ikke i bruk – forberedelse til aut. 
saksbehandling 

Merknad på søknad Fritekstfelt på søknaden 
Vis mottatt omslagsark For at søker skal få beskjed om 

omslagsark er mottatt 
Vis vekting for program Ikke i bruk ennå 
Vis publiseringsdato Om dato for publisering skal vises 

frem 



Tekster i Opptak samlebilde  
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Tekster i Opptak samlebilde 2 

• Intro-tekst 
 

 
• Beskrivelse 
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Tekster i Opptaksamlebilde 3 

• Kvitteringstekst- innledning 
• Kvitteringstekst - avslutning 
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Opptaksstudieprogram 
samlebilde 
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For å 
publisere på 

web 



Tekster i opptaksstudieprogram 

• Tilbudstekst 
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Tekster i opptaksstudieprogram 2 

• Kvitteringstekst – kommer i 
kvitteringseposten 
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Tekster i opptaksbildene 

• Kan benytte htmlkoder i tekster 
• <\br> -linjeskift 
• <b><\b> -  uthevet 
• <\i> - italic 
• <\u> - underskrevet 

 
Disse taggene vil bli fjernet i 

kvitteringseposten 
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Publisering av opptak 

• Felles publisering av opptaksresultat 
• Før publiseringsdato vises 

søknadsstatus ”Under behandling” 
• Etter publiseringsdato vises 

opptaksstatus eller kvalifisertstatus 
• Dersom det ikke er oppgitt 

publiseringsdato, blir det tolket som 
etter datoen.  
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Publisering av opptak - 2 

• Ved individuelle publisering benytt 
parameteren Publ på 
søknadsalternivet i Søknad 
samlebilde. Da vises tilbudsstatus for 
denne søkeren.  
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Publisering av individuelt tilbud 
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Hvordan finne tekstkoder: 

• Klikk på datoen nederst i SøknadsWeb 

•  Velg tekstkoder i språkmenyen 
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Kvitteringsepost ved 
nyregistrering eller endring 
 Kvitteringseposten har følgende struktur:  

 
• KM_BODY_NYREG eller KM_BODY_ENDRING eller 

KM_BODY_TRUKKET 
• Tekst_Kvittering_Innledning fra opptak samlebilde 
• Liste over søknadsalternativ KM_BODY_SOKALT (gjentas for hvert 

søknadsalternativ)   
• Kvitteringstekst fra opptaksstudieprogrammet 
• Tekst_Kvittering_Avslutning fra opptak samlebilde 
• KM_BODY_AVSLUTNING_OMPRI: Dato for omprioritering, avsnittet tas 

kun med dersom datoen har verdi.  
• KM_BODY_AVSLUTNING_PUBL: Dato for publisering, avsnittet tas kun 

med dersom datoen har verdi.  
• KM_BODY_AVSLUTNING. Teksten for KM_BODY_AVSLUTNING skal 

kun inneholde en parameter (#1 som er url)  
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Kvitteringsepost etter å ha 
takket Ja/Nei til tilbud om opptak 

Det kommer egne kvitterings e-poster ved svar J 
eller N på tilbud.  

 
Denne benytter tekstkoder:  
 
• KM_SUBJ_SVAR 
• KM_BODY_SOKALT_SVAR_JA for jasvar 
• KM_BODY_SOKALT_SVAR_NEI for nei-svar 
• E-post avsluttes med teksten 

KM_BODY_AVSLUTNING 
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Hvordan få endringer ut på 
SøknadsWeb? 

• Jobben går 
hver natt 

• Kan 
tvangskjøre for 
å få endringer 
ut med en gang 
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Nominasjon – kommer snart! 

• Logge inn som institusjonsrepresentant (e-postadresse og 
passord - som vil finnes i fs-basen)  

• Kunne legge til søknad med følgende informasjon  
• Personinfo: Navn, e-postadresse, Fødselsdato, Kjønn, 

Statsborgerskap (generer fnr og opprett person) 
• Søknad for person: Opptakstype, År, Termin, Avtaleid, 

internt og eksternt sted  
• Generere e-post til søker om at vedkommende er 

nominert, og kan logge inn i søknadsweb med sin e-
postadresse og et generert passord (som for utenlandske 
søkere ellers)  

• Søker kan da logge inn og ferdigstille søknaden  
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Oppgaver til kurs i SøknadsWeb med siling 

Adresse til SøknadsWeb for demobasene:  https://jboss-test.uio.no/soknadsweb 

SILING 

1. Opprett spørreundersøkelsestype SILING 

2. Opprett et spørreskjema SILING 

3. Opprett en spørreundersøkelse SILING 

4. Opprett 2 spørsmål med svaralternativer 

5. Knytt spørsmålene til spørreskjema 

6. Opprett spørreskjema med spørreskjematype utfall med de tre aktuelle kodene: 

• UTFALL_VANLIG_SOKER 

• UTFALL_KAN_SOKE 

• UTFALL_IKKE_KRAV 

7. Opprett spørreskjema Videre 

8. Knytt ulike utfall til svaralternativene 

9. Sett inn tekster i spørreskjema SILING, og sett inn passende rekkefølgenr. 

10. Aktiver moduleegenskapene UTLSOK og UTLSIL i bildet WebApplikasjon – Modulvalg, under 
HOVEDMENY. 

11. Tvangskjør og test i SøknadsWeb 

Dokumentopplasting 

1. Opprett 2 dokumenttyper PRAKSIS og KARVIT i bildet Dokumenttype i Kodemodulen – 
Opptak. Sett Kan velges av søkere til J. 
 

2. Opprett aktuelle praksiskoder som søkere skal kunne velge mellom når de laster opp praksis i 
bildet Praksistype i kodemodulen – Undervisning. Sett Kan velges av søkere til J. 
 

3. Opprett aktuelle koder for dokumenttyper som søkere skal kunne velge mellom når de laster 
opp andre dokumenter i bildet Dokumenttype i Kodemodulen – Opptak. Sett Kan velges av 
søkere til J. 
 

4. Aktiver modulkode DOKARKIV i bildet Webapplikasjon – Modulvalg 
 

5. Tvangskjør og test i SøknadsWeb. 
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