Releaseplan og pilot EVUweb 3
Versjon 6.4.2018
EVUweb skal etter planen releases i fire hovedversjoner. Versjon 3.0 blir en pilotverjson med
begrenset funksjonalitet, som settes i produksjon ved de institusjonene som ønsker det. Versjon
3.1 blir første fullversjon og vil bli produksjonssatt hos alle institusjonene. Den gamle EVUweben
blir da skrudd av. Versjon 3.2 og 3.3 vil inneholde funksjonalitet som ikke finnes i eksisterende
applikasjon. Versjon 3.4 inneholder funksjonalitet som ikke nødvendigvis skal utvikles.

Versjon 3.0 (Pilot)
Vi foreslår en versjon som i hovedsak tilsvarer dagens EVU-web, bortsett fra at den leveres uten
foretaksregistrering og uten forside. For å bruke applikasjonen uten forside, må dere lenke
direkte til påmelding for det enkelte kurs fra deres nettsider, og all kurs.










[EVU3-5] Innlogging for søker: ID-porten og Feide.
[EVU3-83] Påmelding til kurs
[EVU3-6] Oppdatere personprofil
[EVU3-7] Gjenbruk av personinfo fra FS-basen og fra innlogging, fremvisning av GSK-vedtak
[EVU3-9] Dokumentopplasting
[EVU3-21] Spørreskjema, planinfotyper, spørsmål om avlegging av eksamen
[EVU3-13] Akseptanser (dersom nødvendig for annen funksjonalitet)
[EVU3-10] Oversikt over status for søknad/tilbud
[EVU3-11] Svare på tilbud

Versjon 3.1 (Distribueres til alle institusjoner)
Funksjonalitet som skal komme så raskt som mulig etter at versjon 3.0 er satt i produksjon hos
dere. Når all funksjonalitet i versjon 3.1 er på plass, kan applikasjonen settes i produksjon hos
alle institusjoner.






Forbedringer og utvidelser til versjon 3.0
[EVU3-4] Kursoversikt (forside, kursside)
[EVU3-19] Innlogging for foretaksregistrator
[EVU3-3] Foretaksregistrering
[EVU3-58] Kobling mot sanksjoner i RUST

Versjon 3.2













Forbedringer og utvidelser til versjon 3.1
[EVU3-7] Kobling mot folkeregisteret
[EVU3-7] Kobling mot kontakt- og reservasjonsregisteret
[EVU3-7] Kobling mot NVB
[EVU3-7] Kobling mot Vitnemålsportalen
[EVU3-13] Akseptanser?
[EVU3-16] Fakturaoversikt
[EVU3-22] Saksbehandlerinnlogging
[EVU3-64] Varsler for søker/deltaker
[EVU3-65] Varsler for foretaksregistrator
[EVU3-12] Mine kurs: Visning av kurs jeg er tatt opp til etter at opptaksperioden er over
[EVU3-14] Visning av tidligere avlagte kurs
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Versjon 3.3



Forbedringer og utvidelser til versjon 3.2
[EVU3-18] Nettbetaling

Versjon 3.4?





Forbedringer og utvidelser til versjon 3.3
[EVU3-15] Digitalt kursbevis
[EVU3-17] Egengenerering av faktura
[EVU3-20] Fakturavisning for foretaksregistrator
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