
Brukerveiledning til definisjonsbanken 

 

Innledning 

I definisjonsbanken er det 4 sentrale ”objekter”: 

 Begrep 

 Begrepskategori 

 Definisjon 

 Innspill 

 

Begrepene det her er snakk om er begreper knyttet til FS og studentadministrasjon. 

 

Inndelingen etter disse sentrale objektene kommer til syne i brukergrensesnittet som ulike 

fliker. 

 

Dersom det er begreper som mangler må disse legges inn av administrator, ta kontakt med 

Øyvind Edvardsen (Oyvind.Edvardsen@hitos.no). 

 

Begreper er knyttet til begrepskategorier for å kunne ta ut deler av begrepsapparatet relatert til 

en gitt begrepskategori. Kategoriene er i hovedsak de samme som modulene i FS. Forslag til 

endringer i kategorisering av begreper meldes til administrator, ta kontakt med Øyvind 

Edvardsen (Oyvind.Edvardsen@hitos.no). Definisjonsgruppa har så langt ikke arbeidet særlig 

mye med begrepskategoriseringen og det er heller ikke etablert særlig mye funksjonalitet for 

begrepskategorisering ennå. Det kommer etter hvert. 

 

Til hvert begrep kan det knyttes alt fra 0 til mange definisjoner. I basen er det lagt inn 

definisjoner fra et gammelt FS-dokument, fra DBH og fra et par andre kilder. Systemet tillater 

at brukere registrerer egne definisjoner, for eksempel fra egen institusjons forskrifter eller 

annet. Systemet tillater ikke lagring av 2 definisjoner med identisk tekst (neppe så aktuelt). 

Den som har laget definisjonen kan supplere definisjonen med en kommentar, for eksempel 

for å angi eksempler eller teknisk informasjon. 

 

Til hver definisjon kan det knyttes alt fra 0 til mange innspill. Et innspill vil typisk være en 

påpekning av hvorfor en gitt definisjon er feil/mangelfull, evt. i hvilken retning en definisjon 

bør bearbeides. Et innspill kan også være et uferdig forslag til en revidert definisjonstekst eller 

angi at begrepet er gått ut av bruk og bør vurderes fjernet fra definisjonsbanken. 

 

Tilgang 

Definisjonsbanken finnes på følgende nettadresse: 

http://primula.hitos.no:8080/apex/f?p=103 

Systemet krever pålogging. Alle FS-institusjoner har fått egen bruker og passord, d.v.s. i 

starten er alle passord satt til det samme passordet som brukes på www.fs.usit.uio.no. Under 

fliken ”Kontoadministrasjon” kan nytt passord settes og det bør gjøres snarest mulig.  

NB! Definisjonsbanken benytter ikke kryptering, brukernavn og passord sendes altså i 

klartekst over nettet. Bruk derfor ikke ditt favorittpassord som du bruker til alle andre 

systemer. Velg et enkelt passord som er ulikt det som brukes på www.fs.usit.uio.no. 

 

Dersom det er andre ved din institusjon som ønsker å kun lese informasjon i 

definisjonsbanken kan ”Lesebruker” velges ved pålogging. Passordet er det samme som på 

www.fs.usit.uio.no.  Lesebrukeren kan ikke endre dette passordet. 
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Bruk av definisjonsbanken 

Sentralt i definisjonsbanken er delen av systemet som finnes under fliken Definisjoner, kalt 

Definisjonsoversikten. Her finnes alle begreper med tilhørende definisjoner, sortert etter 

begrep. Foreløpig er det kun mulig å påvirke framvisningen ved å angi kun framvisning av 

definisjoner som tilhører begreper med en bestemt forbokstav. 15 rader vises pr. side og 

muligheter for å bla seg fram og tilbake finnes i underkant av tabellen. Det er planlagt 

tilsvarende filterfunksjon for begrepskategori. 

 

Selve definisjonen, definisjonsgiverens kommentar, hvor definisjonen kommer fra (kilden) og 

antall innspill til definisjonen som er registrert vises i oversikten. 

 

For ordinære brukere (ikke Lesebrukeren) er det en knapp øverst til høyre for å legge inn en 

ny definisjon for et begrep. Det aktuelle begrep velges i en nedtrekksliste, definisjonsteksten 

registreres og evt. en kommentar. Deretter brukes knappen merket Lagre. Den nye 

definisjonen er nå lagret. 

 

I definisjonsoversikten er det i høyre kolonne et redigeringsmerke. Ved å klikke på dette kan 

en se noe mer informasjon om definisjonen, bl.a. kategori(er) for begrepet og hvilke innspill 

som foreligger. Alle definisjoner som er lagt inn fra de dokumenter som det refereres til på 

Intro-siden i definisjonsbanken er låst, og kan ikke endres. Definisjoner en selv har registrert 

kan endres og evt. slettes, men andres definisjoner kan ikke endres eller slettes. 

 

Ved å klikke på selve definisjonsteksten (som er en link) kan alle unntatt Lesebrukeren 

registrere innspill til den aktuelle definisjonen. Det er kun mulig å endre og slette egne 

innspill. Dette kan skje ved å klikke på selve teksten til innspillet i innspilloversikten. I 

tilknytning til innspillene vil definisjonsgruppa markere om innspillene er vurdert og evt. 

knytte kommentarer til innspillet og de vurderingene som er gjort. 


