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Fix Version/s

Description

Customer release notes

OT-642 Videreutvikling

Vestfold v/Tor Beisland
Ønsker at det kan tas ut statistikk også for forrige skoleår.

Ikke behandlet av faggruppa

OT-640 Januar 2020

Faggruppemøte 30.9.2019
Oppdatere foresatt sette info = nei 30.6 hvert år (elev.fore1info +
elev.fore2info)
Blanke foresatte informasjon 30.6 hvert år om det ikke finnes otlinje neste
skoleår.
Fjerne alle notater og notatmottakere 30.6 hvert år.
Fjern alle oppgaver som er utført eller har frist < dd 30.6 hvert år

Utføres. Det er viktig at gamle
data som ikke lenger er aktuelle
finnes i systemet pga
manglende manuell opprydding.

OT-635 Videreutvikling

En ungdomsgruppe inneholder ikke informasjon om skoleår. Så hvis en
ungdom har otstauts i 2 forskjellige skoleår ligger den med 2 linjer i
oversikten. En linje for hvert skoleår.
Det blir også en utfordring ved masseregistrering av journalposter da det
oppstår dublette poster.

Ikke behandlet av faggruppa

https://jira.ist.com/issues/?filter=20499
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Fix Version/s

Description

Customer release notes

OT-631 Videreutvikling

Hvordan bør dette håndteres?
Ikke behandlet ferdig av
Sak fra Hordaland.
faggruppa. Vurderer innføring av
Egne grupper opprettet i fjor er fortsatt tilgjengelig fra skrivebordet. Jeg
skoleår på ungdomsgrupper.
kan således gjøre oppslag på de som ikke er aktive i 2019/2020, men som
var aktive i fjor og som var medlem i gruppe. Skal det være mulig?
De som er kommet over som OSON ligger dobbelt i gruppene. Dersom vi
tar dem vekk fra gruppen, oppretter ny gruppe for 2019/2020 med nytt
navn og legger dem til der så er de fortsatt dobbelt med status fra i fjor og i
år. Er dette meningen?
Gjorde nytt søk: Slettet nå hele gruppen jeg hadde laget for OSON mitt
område. Gjorde nytt søk på de som fortsatt har status OSON og la de til i
ny gruppe. Da kom de ikke dobbelt. En kollega laget ny egen gruppe for
ungdom som er kodet om og skal fortsette i en aktivitet, de kommer fortsatt
dobbelt opp i gruppen. Forvirrende.

OT-629 Videreutvikling

Det har kommet ønske om å skifte skoleår 1.7 og ikke 1.8 som i dag.
Beholder 1.8 i år, og vurderer endring til neste år.

https://jira.ist.com/issues/?filter=20499
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faggruppa
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Fix Version/s

OT-628 Videreutvikling

Description

Customer release notes

Hordaland v/Tyra Hesseberg 4. juli 2019

Punktene er vurdert av
faggruppa. 1 og 4 forkastes, 2
automatisk sletting, 3 utbedres
og 5 sjekkes med Difi.

1. Ønsker at medlem av gruppe (egne grupper) skal være synlig i
personaliabildet for alle. Dersom en OT rådgiver er vekke fra jobb,
og noen skal gjøre noe i saken for en periode så vil det være greit å
kunne se at ungdommen er medlem av gruppe laget av ansvarlig
OT rådgiver.
2. Fikk over en ungdom som OSON nå som har vært i OT for noen år
siden, da han var under 18 år. Da var informasjon om foresatte
registrert i OTTO. Det ser ut som dette følger med til VIGO OT, og
det kan da se ut som det foreligger et samtykke til å gi informasjon til
foresatte fremdeles. Dette er ikke avklart med ungdom på noe vis.
Hvordan unngå at denne type data følger med?
3. Når vi tar utskrift av personaliabildet, forsvinner siste siffer i
mobilnummeret. Er dette noe som kan løses?
4. Er det mulig å få utskrift av et utvalg ungdommer med
fødselsnummer og telefonnummer uten å eksportere til excel?
5. Tidsavbrudd på tilkobling når vi jobber i flere faner. Dette har
antagelig vært meldt før, men vi ønsker å vite om det er mulig å få
registrert aktivitet i alle faner slik at vi slipper å gå frem og tilbake
mellom fanene for å holde oss pålogget.
OT-624 Videreutvikling

Vestfold v/Tor Beisland 19.06.2019
Noen hos oss lurer på om det blir (eller er?) mulig å lage grupper i Vigo Ot
over ungdommer som bare noen utvalgte ansatte i OT har tilgang til?
Det vi ønsker oss er at f.eks. Bård kan lage en gruppe med ungdommer
som bare OT i Larvik ser og ikke resten av ansatte i Vestfold fylke.Eller
lage en gruppe som bare utvalgte OT-rådgivere i Vestfold på tvers av
avdelinger ser.Poenget er at vi skal kunne velge hvem som skal ha tilgang
til gruppa selv.

Faggruppa trenger mer
informasjon

OT-618 Januar 2020

Faggruppemøte 12.4.2019
For gjengangere (de som finnes i begge skoleår) må det være slik at hvis
minst en av statuskodene gir tilgang til fag/karakterer skal det være åpent.

Utføres.

https://jira.ist.com/issues/?filter=20499

3/7

9.10.2019

[VUliste VigoOT] Issue Navigator - IST JIRA

Key



Fix Version/s

OT-614 På vent

Description

Customer release notes

Oppland v/Lott Wevelstad
Eg har nedanfor eit forslag. Nokre av dei kan vi få i Vigo OT slik det er alt
no, anten ved statistikkfunksjonen og/eller ved målretta søking med
påfølgande bruk av utskriftfunksjonen på nettsida. Men viss vi kan få det
som eigne utskrifter trur eg dei blir både penare og med tettare utskrift
(tek færre sider).
Som eigne rapportar vil det også vere lettare og raskare å få fram dei
aktuelle oversiktene når ein sit med PCen, men også når ein av ulike
grunnar heller vil ta ei papirutskrift.
For å gjere det enklare bruker eg rapportnamna i OTTO, og legg til grunn
at behovet for attanforliggande søkefunksjonar er dei same som dei som
var tilgjengelege i OTTO.
Mitt forslag:
1R001: Ungdomsliste, komprimert. Nyttig som oversikt i ulike
samanhengar.
1R002: Ungdomsliste med plass til notatar. Nyttig som oversikt i ulike
samanhengar, spesielt i kartleggingsfasen. OTTO har ikkje tlf nr på denne
utskrifta, men det bør absolutt med.
1R003: Ungdom med alle detaljar. Grei å ha i møtesamanheng, men heilt
naudsynt når vi skal arkivere i P360.
1R020: Gjengangere over fleire år. Lurt å sjekke og tenkje over av og til!
1R027: Karakterutskrift? Er litt usikker her, men var nyttig for indv
søknadar før.

Faggruppa vil først se hva Qlik
kan gi. Settes inntil videre på
vent

1A001: OT-statistikk pr OT-enhet. Grei oversikt over situasjonen.
1A002: OT-statistikk pr kommune

https://jira.ist.com/issues/?filter=20499
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Fix Version/s

OT-613 Forkastet,
Videreutvikling

Description

Customer release notes

Aust-Agder v/ Jim Atle Bjørgan

Faggruppa mener det blir feil at
ting skal endres utover slik det
er åpnet for i dag.

Koordinator bør kunne inn å endre «via OT», viser effekten totalt i OT.
Gjelder også journalnotat og historikk/ logg ved feil
Bør også være egen kode ved frafallsforebyggende arbeid med
lærlinger

Egen kode for lærlinger er noe
Udir bestemmer da de eier dette
kodeverket.

OT-610 Januar 2020,
Videreutvikling

Rogaland v/Jan Øyvind Snørteland
Er det mulig å få til at en kan knytte en ungdom til flere ungdomsgrupper i
samme bilde? Slik at en slipper å gå ut og inn igjen om en vil at
ungdommen skal være i flere grupper samtidig

Estimeres for levering.

OT-609 Januar 2020

Rogaland v/Jan Øyvind Snørteland
Når en arbeider i to skoleår hadde det vært greit om en kunne velge
skoleår for SMS og mail. I dag så er det slik at om en sender en SMS eller
Mail til en OSON 19/20 – legger meldingen seg på 18/19 og en må gå inn
å sette ny statuslinje for å «beholde» ungdommen i neste år. Så er det slik
at korrespondansen handler jo om neste år

Legges inn valg på skoleår

OT-593 Forkastet,
Videreutvikling

Supportsak 11.2 Vestfold v/Tor Beisalnd
Er det mulig å lage en ordning slik at vi kan få laget statistikk på antall
oppfølgingsplaner?

Faggruppa mener dette er et
område som må løses i Qlik.

OT-591 På vent

Vestfold v/Tor Beisland

Faggruppa er usikker på om
dette er OK når karakterene ikke
er tilgjengelig. Settes foreløpig
på vent.

At karakterpoeng står oppført i tillegg til enkeltkarakterer
(I OTTO under skolehistorie under kar. poeng står et tall som angir
poeng)

https://jira.ist.com/issues/?filter=20499
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Fix Version/s

Description

Customer release notes

OT-569 På vent

Vestfold v/Tor Beisland
Faggruppa ser ikke helt behovet
Når vi skal skrive et lengre referat eller lage et oppsett som trenger figur og for slik formatering. Settes inntil
fasong slik at det blir lettere å lese, er det nå ikke mulig å lage avsnitt,
videre på vent.
mellomrom eller bruke ulike skrifttyper eller tydeliggjøre
gjennomunderstrekninger osv.
Er det mulig å få inn en løsning i journalskrivningen som gjør det mulig å
behandle denne på lik linje som et Word-dokument? Slik at man
tydeliggjøre, utheve, kursivere, lage avsnitt, osv?

OT-555 På vent

Aust-Agder v/Jim Alte
Når en åpner en ny journal post åpnes et nytt bilde/vindu som legger seg i
front.
1. Dette for-vinduet oppholder ikke vinduet i bakgrunnen, og vi er
tydelig ikke aktive i bakgrunns vinduet og vi blir der etter hvert logget
av. Når vi da lagrer i for-vinduet bes vi om ny innlogging, og det vi
har journalført er borte.
2. Når for-vinduet et åpent, og vi trykket et annet sted (om så ved
uhell), så forsvinner boksen helt, ulagret. Her kunne dette forvinduet/boksen lagt seg ned på oppgavelinjen nederst på skjermen.

Faggruppa ønsker en vurdering
på hvordan dette kan forbedres.
Punkt 1 er ikke løst.
Punkt 2 er løst.

OT-489 På vent

Kurs i Vest-Agder
Mulighet for å legge til vedlegg til en journalpost

Faggruppa ønsker å vurdere sett
i forhold til rutiner for arkivering.

OT-471 På vent

Hvordan skal vi behandle brukere som har sluttet.
Historikk knyttet til journalposter og saksbehandler på ungdom

Faggruppa ønsker å vurdere sett
i forhold til rutiner for arkivering.

OT-395 På vent

Mulighet til å legge til vedlegg ved utsendelse av epost

Faggruppa ønsker at dette
vurderes i forhold til løsning med
arkiv.
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Fix Version/s

OT-389 På vent
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Description

Customer release notes

Brukere - endret hovedavdeling - endringen ble ikke lagret

Faggruppa har vurdert behovet
for å kunne angi en hovedenhet
på en bruker som lite aktuelt.
Dette vil bare være aktuelt for
brukere med rettighet til flere
enheter / hele fylket.
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