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Rutinebeskrivelser for SNR tjenesten
Saksbehandler
For å få sendt SNR-bestillinger må saksbehandler være opprettet som bruker i SO-basen
(SODA). SO brukernavnet må registreres i saksbehandlerbildet i FS.

Oppsett av jobb
Trykk på knappen Kontrolljobb i bildet SNR-bestilling. Ved å trykke på knappen initier
jobb settes det opp en databasejobb som går en gang i døgnet på det klokkeslettet som
spesifiseres. Denne jobben utfører følgende operasjoner:
 gjennomgår alle snrbestillinger som ikke er vellykket sendt, og forsøker å sende
disse
 gjennomgår alle meldinger som ikke er vellykket sendt, og forsøker å sende disse
 gjennomgår alle bestillinger eldre enn 2 døgn, og sjekker om disse er
ferdigbehandlet av SO
 alle endringer som ikke gjelder endringer fra FS-generert nr, vil overføres til SO.
Merknaden som er lagt inn ved kjøring av FS200.001 vil også komme med.
Overføringen gjøres hver natt dersom jobben som kan initialiseres fra SNRbestillingsbildet er satt i gang. I bildet Endring av fødselsnummer (kun
fremvisning), er det kolonner som viser dato for overføring til SO og en
bestillingsid. Vi har så langt ikke lagt opp til å lese tilbake til FS om SO har
behandlet fnr-endringen (men der er lagt til rette kolonner for dette).

Bestilling
1. Bestilling fra bildet SNR-bestilling

I dette bildet legges alle personer inn som skal ha fødselsnummer fra SO, og
som ikke registreres søknadsbildet eller i person/studentbildet.
Legg inn ny rad med opplysninger. Det skal ikke legges verdi i feltet
Bestillingsstatus, bortsett fra dersom en bestilling skal annulleres.
Adresselinje 3 må ha verdi.
Knappene
a. Send bestilling = Sender bestillingen til SO. Knappen endrer navn til
Oppdater bestilling for allerede registrerte personer.

b. Oppdater bestilling = Dersom det gjøres endringer i bestillingen
sendes en oppdatering til SO samtidig som bestillingen sjekkes.
c. Lag midlertidig fnr = Trykk på denne knappen for å generere et
midlertidig nummer slik at det er mulig å starte registrering på
studenten.

d. Sjekk bestilling = Sjekker med SO om bestillingen er ferdigbehandlet.
e. Kontrolljobb = Setter opp en databasejobb som henter og sender
informasjon til SO.
f. Send melding til SO = Sender meldinger til SO som er registrert i
feltet Melding til SO. Meldinger til og fra SO listes opp i bunnen av
bildet.
g. Endre fnr = I versjon 5.4 kommer direkteknapp til 200.001 Endring av
fnr.
Følgende verdier kan finnes i feltet bestillingsstatus, men kun ANN kan
legges inn av saksbehandler. De øvrige kommer fra SO.

2. Bestilling fra Søknad samlebildet.

I bildet Søknad samlebildet kan det legges inn en forekomst i bildet SNRbestilling, for søkere som er registrert med midlertidig fødselsnummer, ved å
trykke på knappen Generer Snr-bestilling. Det er da mulig å kun sende
bestilling for søkere som har fått tilbud, takket ja eller har møtt. Det er viktig
at dette gjøres for alle som skal bli studenter.

3. Bestilling fra Person/student

I bildet Person/Student kan det legges inn en forekomst i bildet SNRbestilling, for søkere som er registrert med midlertidig fødselsnummer, ved å
trykke på knappen Generer Snr-bestilling.

Endring av fnr.
Når snr-nummeret kommer tilbake fra SO, endres det i rutinen 200.001 Endring av
fødselsnr. Alle endringer som ikke gjelder endringer fra FS-generert nr, vil overføres til
SO. Merknaden som er lagt inn ved kjøring av FS200.001 vil også komme med.
Overføringen gjøres hver natt dersom jobben som kan initialiseres fra SNRbestillingsbildet er satt i gang.

I bildet Endring av fødselsnummer (kun fremvisning), er det kolonner som viser dato for
overføring til SO og en bestillingsid.

Liste over SNR-nr bestillingene kan vises i bildet SNR-bestilling liste. Ved å trykke på
knappen Behandl kommer en til bildet SNR-bestilling.

