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Prio Timer
Faggr
A
29t

Versjon

638 SMS bekreftelse om mottatt søknad må ha med «…ikke svar på denne. » 1t
644 Endringslogg må ha med fagkode når fag er inkludert. 3t
645 Kompetansebevis for håndtering av FAM15 1t og FAM 32(4t)
663 Skifte navn på Vigo Voksen og Faggruppe i logo og manual/beskr. 5t
668 Redigere manualer i forhold til bestilte endringer 2-4t
670 Varsel når web-søker ikke har dato søk oppl. og ikke har søktdato i ønsket rk-vurd. når det settes
dato rk-vurdert. 4t
671 Tekn. støtte til reg.rutine for å sikre dato for oppl.aktivitet. ca 7t

Faggruppe

Januar -14

Bearbeidet variant av Antall søkt der det kun telles førstegangs-søking pr. kandidat.
Gjennomstrømningsmåling av kandidater med Norsk B1 nivå 3. Til dette må det også lages nytt
registreringsfelt pr. kandidat for å angi dette.
Skifte link og logge på automatisk på VigoDrift. (senere skiftet til vigoiks.no)
Ny rapport – Søkt opplæring – tilsvarende Startet opplæring.

Faggruppe

A

19

Januar -14

Faggruppe
Faggruppe

A
A

7t
7,5

Okt.-13
Okt.-13

Justere i « «Kan ikke» /h.m. » må fikses. Skal rapportere på komp.målets Godkjent.
Endre navn på Læreplan u.sp. til Kompetansemål – og fjerne Læreplan m.sp.
Overført kodeverk - bearbeidet og oppdatert med komp.mål
Ny overføring - endret spesifikasjon
Legge til adresse i Excel-eksporten(for flettebrev)

Faggruppe

A

Faggruppe
Faggruppe
Akershus

A
A

-Fjerne NOR1049 fra Norsk i MINSTEKRAV
-Legge til NOR1045 i Norsk i Yrkesfag
-Planlagt f – f’en skal ikke fjernes, den står for fag
-Feil i rapportoverskrift i visning av statusverdien
-Sortering i fag-oppslag for Kandidatlister
-Skifte Deltatt i opplæring til Under opplæring i Tilstandsrapport (eller til Deltatt i Status oppslag.)
Resultat av teknisk rapportgruppe’s arbeid. Spesifikasjon av prioriterte endringer se bestilling
«Rapporter_Februar-2013»
Inklusiv nødvendige justeringer i rapporteringsgrunnlag og i Vigo-rapportering
Flytting til Avbrutt uten dato må ha varsel om dette.

Faggruppe

A

Faggruppe
.

A

Faggruppe
.

A

Okt.-13

22

Okt.-13
Okt.-13
Okt.-13

April-13

49,5

April-13

Inngår April-13
i best.
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VV-602

VV-599

Eksamensform
inkludert i karakterregistreringen fra
Kursplan

18.9.12 JK

TEO9000 tilpasset
registrerings skjema

17.9.12 KN

Oppland +

C

2t

(Telem.)

A

3t

Telemark

A

Oppland

B

Telemark

A

Når det registreres karakter i kursmodul (w_karakter) i VigoVoksen er det ikke lagt opp til å
registrere eksamensform.
Dette gir feilmelding på faget på kandidat om at eksamensform ikke er registrert.
Hva skal settes - Eksamen skriftlig på alle? Eller kunne velge hva som skal settes fra
kursmodul-vinduet ?
Muntlig M, skriftlig S, muntlig-praktisk MP, Praktisk P
Okt.-13

TEO9000 skal kun rapporteres med timetall og dato for startet opplæring. Utvide i
eksporten med fag uten karakter for disse.
Dette er fag i programområde for VG3 i bedrift, "men dette faget må gis skjema for
opplæring i skole"?
Skal ikke på kompetansebevis.
Ser ut som om eksisterende skjema for TEO9000 er greit - må legge til Startet oppl. ? Ref.
Kjersti for mer avklaring. Kun skjule felt/legge til Startet oppl.= 2t
KN.3.10.: mener jeg at vi kan fjerne alt som heter vurdering både ift. teori og praksis.

Her skal det kun være felt for oppstart og elevtimer(må ikke forveksles med årstimer
på fag)
-Fra 592 - TEO9000 må justeres iht hvilke VG3 det skal inn. (inngår i VG3 i Bedrift) F.eks
VG3-Helsefagarbeider skal ikke være i skole.
-Rapportering av TEO 9000 - Disse har ikke karakterer. I overføringen sendes kun fag med
karakter. Hvordan rapportere TEO9000? Startdato og timer – Må begge deler være angitt
for sending? 1t
VV-598

VV-590
VV-589

VMM i
kompetansebevis

3.9.12 KN.
VMM: Fortsatt noen mangler. Det ser ut til at den bare kan håndtere en VMM. Det vil ofte være
behov for flere merknader på et vitnemål eller kompetansebevis. Dessuten ligger merknadsteksten
igjen i merknadsfeltet når jeg fjerner den enkelte VMM.
Tar med medgått arbeid til justering av registrerings- og visnings tilpasning i Kompetansebevis (ca
2t).
Takket nei for løp
28.6.12 JK
ønskes vist på forside Dato for Takket nei for løp ønskes vist på forside.
Avhukning Ikke
28.6.12 KN
overføre til Vigo
Avhukning for "Ikke overføre til Vigo" på fag på VG3 Finnes allerede på opplæring i skole. Skal vi
legge dette inn i VG3 i Bedrift også? Ja
"Ikke på Kompetansebevis" på fag generelt. Legges inn en ny avkrysning/valg på hvert fag.
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18.10.12 og
utvidet i
April-13

Ikke
bereg
April-13
1
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VV-588

VV-585

VV-583

VV-575

VV-564

Web-status til
"Kandidater som har
søkt enkeltfag"

28.6.12 JK
Skille web-søkere nytt fag og kandidater som ikke har fått tilbud/startet oppl.
Ny web-status f.eks "Kandidater som har søkt enkeltfag" som setter web-varsel. Denne web-status
settes til blankt når dato i Tilbud gitt eller Startet oppl. (på fag).
Kandidatliste for valgt 31.5.12 OBW
fag. (bør sperres
Rapport Kandidatliste ved utvalg av fag gir automatisk rapporten RA-B-D2-F2. Utvalget virker ikke
dersom ny
som forventet og rapporten må bygges om :
versjonsutsending
-Fungere for utvalg av linje.
uten denne)
-Fungere for Kommet til.
-Vise kolonner med fagets opplæringsdatoer (6stk). I tillegg ta med kandidatens/løpets datoer for
Søknadsdatoer (3stk).
Manuell skifting av
16.5.12 OBW
Web-status
Vurdere å sperre mulighet for å sette Webstatus fra Registrert til Respondert uten at søknad er
behandlet(lagt innhold i løp, sendt brev og flyttet). Dette på grunn av problemer i web-søk
håndtering - søker er på grunn av mangler i prosess fortsatt i 1.pålogging og kan endre i søknad.
Bør ses på i en sammenheng med de andre status-skiftinger.
Inkludert/ikke med i 19.4.12 SES
rapport og logg
Importerte løp skal ikke med i Utvalg eller i rapporten Endringslogg og Endringslogg individuelt.
a. Oppretting av Tidligere utdanning ved web-søk logges ikke.
b. Data import som legger inn i importert løp eller Tidligere utdanning logges i Endringslogg.
Endringsloggen
16.2.12 SES
utvides til logg av
Endringsloggen:
dataendring ved Slå
1.-Vise når personer har blitt slått sammen (sammenslåing av dobbeltregistrerte kandidater). Dette
sammen dobbelreg.
fordi det går bort noen datoer i sammenslåingen, blant annet registrert første gang. Den kandidaten
en står i blir bevart / beholder sine datoer. Kan det være greit at vi logger slettede kandidater utfra
denne operasjonen?
2.-Det bør loggføres i endringsloggen dato for web-søk. Det bør også loggføres når søker har gjort
endringer i websøknaden.
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B
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C

Ikke
bereg

Rogaland

Rogaland

Juni -12

A

Okt.-12
1,5 +
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