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1. Endringer
1. Det genereres nå automatisk poster i CV / Utdannelse ut fra innhold i løpet TIDLIGERE
UTDANNING, som er automatisk importerte fra VIGO i forbindelse med kandidatens
web-søk.

Disse postene i seksjonen Utdannelse er tolket ut fra programområder og angitt årstall.
Det kan være behov for gjennomgang og justering av denne føringen.
Denne funksjonen kommer når fylkets websøk-modul for Vigo Voksen er
oppgradert. Dette kan utføres etter at Vigo Voksen er oppgradert i fylket.

2. Nytt felt som viser søkerens svar - «Ja / Nei », for bekreftelse av tidligere skolegang i
Vigo web-søk. Feltet plasseres i skjermbildet for løpet «TIDLIGERE UTDANNING» og
er kun lesbart.
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3. Flyttet knapper for funksjoner nede i kandidat skjermbildet.

4. Funksjonen «Rydding» - har fått egen endringslogg. Denne endringsloggen tilbys vist
etter gjennomført funksjonen Rydding.

Endringsloggen som viser resultatet av ryddingen startes automatisk etter kjørt Rydding.
Denne endringsloggen kan også hentes i rapporten Endringslogg med valget «Vis kun
overført til avbrutt».

5. Funksjonen «Ajourføre fag» har fått «foredlet» funnene – fjernet en del mindre aktuelle
funn – f.eks i valget Startet er vurderte = Ja fjernet. Funksjonen er nå slik:
I forbindelse med den årlige rapporteringen blir det nå viktig at datofelt for Startet
opplæring og fullført opplæring for fag er registrert.
Fullført opplæring for fag betyr at det er angitt dato i Sluttet i faget eller angitt eksamenseller standpunkt karakter.
For å kontrollere eksisterende fag og å ha en kontrollfunksjon før rapportering, er det
laget enkle verktøy som lister fagene som kan mangle dette.

(Innhold i løpet TIDLIGER UTDANNING er ikke med.)
Startdato - For å kontrollere om det kan mangle Startet opplæring på noen fag.
Det åpnes et aktivt vindu der det kan registreres startdato på listede fag.
Listen med fag er basert på: Alle fag med dato i Vurdert, Godkjent/eks=Nei og mangler
Startet oppl.
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«Søkt(løp)» og «Startdato(løp)» for opplæring på fagets løp er som en mulig hjelp for å
kunne angi dato på faget.
«Importere i Vigo» viser fagets felt «Ikke overføre til Vigo». Her kan avhukning legges til
eller tas bort.
Sluttet - For å kontrollere om det kan mangle dato for ferdig på noen fag.
Fag som har dato i Startet opplæring men ikke er ført som fullført, listes her. Fullført er
her tall-karakter i eksamen eller standpunkt, eller dato i Sluttet i faget.
Det kan i kolonnen Sluttet registreres sluttet dato på fag der kandidaten har avsluttet
opplæringen i faget.
TEO9000 - lister alle kandidater med TEO9000 som har dato i Søknad eller Startdato,
men ikke har dato i Sluttet eller i Fullført.
Ajourføring av fullført med innskriving av karakter må føres i skjermbildet for faget på
hver kandidat. Føring av karakter kan ofte innebære tilleggs angivelser som
Eksamensform, Merknad, mm.
Overføring av denne listen til Excel gir en grei oppslagsliste over kandidater for etterregistreringen av karakterer. Med påført karakter er de komplettert og forsvinner fra denne
lista.
6. Manualen Rapporter kan åpnes direkte fra fanene Rapporter (Kapittel Rapporter utgår fra
hovedmanual).

7. Lagt til kompetansemål på 14 nye VG3 programområder.
VG3-CNC-MASKINERINGSFAGET
VG3-GJENVINNINGSFAGET
VG3-GLASSHÅNDVERKERFAGET
VG3-KONDITORFAGET
VG3-LANDBRUKSMASKINMEKANIKERFAGET
VG3-MATROSFAGET
VG3-MØBELSNEKKERFAGET
VG3-PRODUKSJONSELEKTRONIKERFAGET
VG3-REISELIVSFAGET
VG3-RESEPSJONSFAGET
VG3-SIKKERHETSFAGET
VG3-TRELASTFAGET
VG3-TREVARE- OG BYGGINNREDNINGSFAGET
VG3-VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFAGET
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8. Felt for Ferdig lagt til for registrering på TEO9000 og ekstra ajourførings-verktøy for
TEO9000.

9. I forrige utsending ble en del fag i pakkene MINSTEKRAV og i FELLESFAG I
YRKESSPES skiftet ut. Dette må det justeres for i Fagkonsulent registeret. For at
fagkonsulenter skal kunne kobles til disse nye fag-versjonene på kandidater, må de
aktuelle fagkonsulenter kobles til disse nye fag-versjonene.
Det gjøres i fagkonsulent registeret med markering på aktuell fagkonsulentnavn, fanen
Fag, Ny post og markering av de aktuelle nye fag-versjoner (kan markere flere med Shift
eller Ctrl) – OK.

10. VOX link skiftet i Karriere (Alle fylker skal nå kunne styre sin brukerundersøkelse i
Karriere ordningen til VOX. Dette er nå tilrettelagt for i VV Karrieremodulen).
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11. Snarvei til informasjonsside fra Faggruppen

12. Fornyede fellesfag (lagt til 9.1.14)
MINSTEKRAV-pakken:
Lagt til nytt innhold i MAT1005
FELLESFAG I YRKESSPES. – pakken:
Lagt til NOR1219, fjernet NOR1207fra forhåndsvalgt og angitt den som utgått.
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