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Status og planer for videreutvikling av FS 
 

Kort statusoppdatering 
Unit (inkl. tidligere organisasjonsvarianter som CERES og FSAT) har lenge jobbet med å 
plattformisere FS-økosystemet. De videre planene for kommende år er konkretisert i veikartet 
som ble utarbeidet i 2019 
(https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/06/Veikart-studieadministrative-
systemer5.pdf). 

De fleste planlagte oppgaver for 2019 er utførte. Noen ble overført til 2020. Årsrapport for FS-
konsortiet for 2019 skrives i disse dager og målet er å ha den klar før neste møte i fagutvalget.  

De største oppgavene i 2020 vil handle om å ferdigstille omskrivingen av EVUweb, videre-
utvikle EpN, mottak av Arbeidslivsportalen, forprosjektet for digitalisering av student-
utveksling, samt å utføre nødvendige vedlikeholdsoppgaver.  

I årene frem mot 2020 har det vært et høyt fokus på å levere mest mulig ny funksjonalitet i alle 
delene av FS-økosystemet. Det har derfor samlet seg opp en god del oppgaver knyttet til 
generell drift av tjenestene. Eksempler på dette er teknisk gjeld på applikasjoner som har vært 
i drift i flere år, oppfølging av avvik kartlagt i risikoanalyser og universell utforming. Dette 
innebærer ofte endringer som ikke er så lette å se for brukere, men som likevel gir verdi og 
som er helt nødvendige å utføre. Dette vil føre til mindre nyutvikling i 2020 sammenliknet med 
tidligere år.  

Videre vil vi øke tempoet på utviklingen av FS-APIet i 2020 og jobber i den sammenheng med å 
ansette flere dyktige utviklere. På dette området inngås det også avtaler med IT-avdelinger på 
universiteter som vil bidra til et løft i denne utviklingen. 

Planene for 2020 er publisert på nettsidene til FS: 
https://www.fellesstudentsystem.no/aktuelt/nyheter/2020/arbeidsoppgaver-2020.html 

Unit har bestilt en ekstern vurdering av FS-økosystemet. Denne blir gjennomført våren 2020 av 
Gartner. Rapporten skal være klar 1. mai og resultatene vil bli presentert i relevante fora, slik 
som Units digitaliseringskonferanse. Bakgrunnen for bestillingen er et ønske om en avsjekk på 
våre veivalg så langt, teknisk tilstand, samt et ønske om ekstern anbefaling for videre veivalg. 
Vurderingen er tredelt:  

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/06/Veikart-studieadministrative-systemer5.pdf
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/06/Veikart-studieadministrative-systemer5.pdf
https://www.fellesstudentsystem.no/aktuelt/nyheter/2020/arbeidsoppgaver-2020.html
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1. En funksjonell vurdering (kartlegge brukertilfredshet av dagens funksjonalitet, samt 
kartlegge fremtidige behov) 

2. En teknisk vurdering (teknisk vurdering av løsningsarkitekturen på applikasjoner, 
databaser, APIer, mellomvare-/integrasjonsplattformer, samt spesifikt vurdere dagens 
praksis rundt API management med utgangspunkt i APIer mot Cristin applikasjonen, og 
anbefale fremtidig API felles arkitektur og policy) 

3. Utarbeide forslag til et treårig veikart knyttet til den tekniske vurderingen 

  
Hovedfokuset i oppdraget vil være på del 2.  
  
Veikartet som ble utarbeidet i fjor må ha sin årlige revidering. Dette vil bli gjennomført av 
tjenesterådet for studieadministrative tjenester. Rådet vil bli opprettet våren 2020. Rapporten 
fra Gartner vil bli viktig i dette arbeidet. Revidert veikart bør foreligge i løpet av høsten 2020. 
 
 

Utdypende beskrivelse av bakgrunnsinformasjon og status 
Kort om FS 
Felles studentsystem (FS) er et økosystem som består av en rekke institusjonsdatabaser og 
integrasjoner, applikasjoner og en klient. I tillegg tilbyr Unit et datavarehus (STAR) for 
studentdata, og da i hovedsak eksamensdata og gjennomstrømning. Databasene inneholder 
institusjonens egne student- og studiedata. Dataene i databasene administreres i FS-klienten 
og i en rekke webapplikasjoner. Mye av grunnlagsdataene for FS deles av alle institusjoner og 
vedlikeholdes av Unit. 
 
FS-klienten er et ekspertsystem som benyttes av studieadministrativt ansatte. Da FS først ble 
laget (i produksjon i 1996) var FS-klienten det eneste grensesnittet for å se og å registrere data 
i FS-databasene. Det betød at studieadministrasjonen i stor grad måtte registrere store 
menger data manuelt, samt hente ut papirlister til de som hadde behov for å se data registrert 
i FS-databasene. UiO/FSAT/CERES/Unit begynte derfor i 1999 å utvikle brukervennlige 
webapplikasjoner som gjorde det mulig for flere enn administrasjonen å lese, endre og 
registrere nye data i FS-databasene. Tanken bak webapplikasjonene er at de som kjenner 
dataene best selv skal registrere dem, samt at de skal fungere som selvbetjeningsløsninger. 
Webapplikasjonene er tilpasset de ulike brukergruppene og viser kun informasjon som er 
aktuell for den enkelte bruker.  
 
Web-applikasjonene fungerer som uavhengige moduler som er koblet opp mot FS-databasene, 
og som institusjonene kan ta i bruk etter eget ønske. Webapplikasjonene dekker ulike områder 
av funksjonalitet i FS-klienten, slik som emneplanlegging (EpN), registrering av sensur 
(Fagpersonweb), administrasjon av egne studier (Studentweb), og uthenting av utdannings-
resultater (Vitnemålsportalen) for å nevne noe. 
 
Etter hvert som webapplikasjonene har sett dagens lys har også en rekke 3.parts-leverandører 
utviklet applikasjoner som benyttes ved institusjonene, slik som Canvas. UiO/FSAT/CERES/Unit 
har laget integrasjoner også til disse systemene.  
 
Databasene, integrasjonene, applikasjonene og FS-klienten utvikles kontinuerlig for å dekke 
institusjonenes behov. Behovene og løsningene utarbeides i tett dialog med brukerne ved 
institusjonene.  
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Planer for 2020  
I 2020 vil vi fortsette å implementere ny funksjonalitet i FS-økosystemet, men pr i dag har vi 
hele 10 webapplikasjoner og utallige integrasjoner som forvaltes og videreutvikles av Unit. FS-
økosystemet har etter hvert blitt meget komplekst. Webapplikasjonene benytter teknologi 
som går raskt ut på dato. Unit må derfor bruke mye tid på å skrive om alle webapplikasjonene 
en etter en etter hvert som de har vært i bruk noen år. Dette krever mye ressurser som det 
kan være ønskelig å bruke på nyutvikling. Unit har derfor begynt arbeidet med å ta i bruk 
teknologi som gjør det mindre ressurskrevende å vedlikeholde webapplikasjonene. Den første 
applikasjonen som er skrevet om på denne måten er EVUweb. Samtidig som EVUweb i ble 
skrevet om ble det også tatt en ny vurdering på brukernes behov slik at applikasjonen dekker 
disse.  
 
Unit ønsker å skrive om alle webapplikasjonene på samme måte slik at omfanget på videre 
vedlikehold reduseres. I 2020 vil vi begynne kartleggingsarbeidet på webapplikasjonene EpN 
og Studentweb, to store tunge webapplikasjoner som det vil ta tid å skrive om. Samtidig vil 
funksjonalitet for vurdering legges til i EpN. I Studentweb vil det bli mulig for studenter å søke 
om tilrettelegging og å gjennomføre PhD-opptak for å nevne noe.  
  
FS-klienten med sitt brukergrensesnitt ser kanskje gammeldags ut for noen, men helt fra den 
ble laget og til i dag har klienten blitt utviklet I takt med endringer ved institusjonene og ønske 
for nye data. FS-klienten baseres på en teknologi som krever betraktelig mindre vedlikehold 
enn tilfelle er for webapplikasjonene. På områder hvor det er hensiktsmessig (avhengig av 
funksjonalitet og brukergrupper) er det fremdeles områder det er ønskelig å ta ut av FS-
klienten og over i webapplikasjoner. Over tid vil FS-klienten i enda større grad kun benyttes til 
å sette opp regler for hvem som kan gjøre hva i webapplikasjonene. Så lenge dette oppfattes 
som mest rasjonelt og effektivt, er det altså ikke noe mål i selg selv å bli kvitt FS-klienten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Vedlegg 1 Webapplikasjoner som inngår i FS-samarbeidet og som forvaltes og utvikles av Unit 
Vedlegg 2 Webapplikasjoner Unit forvalter og utvikler på oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet 
Vedlegg 3 En overordnet oversikt over integrasjoner Unit forvalter og utvikler 
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Vedlegg 1 
Webapplikasjoner som inngår i FS-samarbeidet og som forvaltes og utvikles av Unit  
I tabellen nedenfor listes alle FS-applikasjoner opp med en kort beskrivelse av hvilke deler av 
FS-klienten de dekker, samt en oversikt over de største gevinstene institusjonene med dette 
har kunnet ta ut.  
 

Navn Område Funksjonalitet Gevinster 

EVUweb 
 

Opptak En webapplikasjon for påmelding 
til etter- og videreutdanninger. 

Sikrer trygg overføring av 
personopplysninger, 
reduserer manuelt arbeid, 
økt datakvalitet, bedre 
dataflyt  

EpN 
 

Emner og 
studieprogram 

En webapplikasjon for opprettelse 
og endringer av emner og 
studieprogram. Benyttes både av 
administrativt- og faglig ansatte. 

Økt kvalitet, økt kontroll, 
standardisering, og bedre 
dataflyt 

Fagpers
onweb 
 

Oppmøteregis
trering og 
vurdering 

En webapplikasjon for 
fagpersoner som gjør at de kan 
utføre en rekke nødvendige 
studieadministrative rutiner og 
oppgaver slik som 
oppmøteregistrering, godkjenning 
av obligatoriske aktiviteter og 
sensurregistrering. 

Sikrer trygg overføring av 
personopplysninger, 
reduserer behovet for 
papir og manuelt arbeid 

Flyt 
 

Søknader fra 
studenter og 
arkivering 

Et saksflytsystem som sikrer enkel 
og effektiv kommunikasjon 
mellom søker, saksbehandler og 
fagpersoner som er involvert i en 
sak. Videre sørger den for 
overføring av saksopplysninger 
tilbake til fagsystemet og at 
nødvendige dokumenter i en sak 
blir arkivert på riktig måte til riktig 
tid. 

Sikrer trygg overføring av 
personopplysninger, økt 
kvalitet, økt kontroll, 
bedre dataflyt.  

Nomina
tion 
 

Utveksling En webapplikasjon som gjør det 
mulig for utenlandske 
institusjoner å registrere aktuelle 
studenter for utveksling. 

Sikrer trygg overføring av 
personopplysninger og 
reduserer manuelt arbeid 

Student
bevisap
pen 
 

Dokumentasjo
n 

En mobilapp som fungerer som 
gyldig studentbevis hos bl.a. 
studentsamskipnadene og 
kollektivtransportselskap, på lik 
linje med studiekort og 
papirkvittering. 

Sikrer trygg overføring av 
personopplysninger, 
reduserer behovet for 
papirer og med det også 
unødvendig ventetid  

Student
web 
 

Student-
administrasjon 

En webapplikasjon for studenter 
som gir dem innsyn i egne studier 

Sikrer trygg overføring av 
personopplysninger, økt 
datakvalitet, sikrer 
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og mulighet til å levere søknader 
eller registrere klager. 

kommunikasjon mellom 
institusjonene og 
studentene 

Søknad
web 
 

Opptak En webapplikasjon som kan 
håndtere alle typer lokale opptak 
til studier, slik som masterstudier 
og utveksling. 

Sikrer trygg overføring av 
personopplysninger, 
reduserer manuelt arbeid, 
økt datakvalitet, bedre 
dataflyt 

 
 
Vedlegg 2 
Webapplikasjoner Unit forvalter og utvikler på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet 
 

Navn Område Funksjonalitet Gevinster 

GAUS Dokumentasjon En webapplikasjon som gir 
innsyn i andre 
institusjoners behandling 
av søknader om 
godkjenning av utenlandsk 
utdanning. 

Sikrer trygg overføring 
av 
personopplysninger, 
sikrer kvalitet og 
likebehandling av 
studenter 

Vitnemålsportalen 
 

Dokumentasjon En webapplikasjon som 
gjør at innbygger selv kan 
hente ut og dele sine 
utdanningsresultater på en 
sikker måte.  

Sikrer at resultater 
som deles er korrekte, 
reduserer manuelt 
arbeid, ventetid og 
papirer. 

 
 
Vedlegg 3 
En overordnet oversikt over integrasjoner Unit forvalter og utvikler 
(I flere av disse inngår det en rekke tjenester) 

• FS-APi 

• Alma 

• Agora 

• ALP 

• Arkivintegrasjon 

• Bris 

• CDM 

• Digeks 

• EWP 

• FSWS-rest  

• FSWS-intern 

• FEIDE-connect 

• GAUS 

• Institusjonsregister 

• LMS 

• Lånekassa 

• Mule 
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• Resultatutveksling 

• RUST 

• Sigma2 

• Studentbevisappen 

• Uninett 

• UH int.ark 

• Vitnemålsportalen (inkl ELMO) 

 
 
Unit, ved Seksjon for studieadministrative tjenester 
13. februar 2020
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