
Chat-spor fra esas fremvisning 5. november 2020 
 

10:04:31  From  Charlotte_Egholm--CHEG-- : Plus publicering af topup-uddannelser 

10:09:37  From  tkj : Er det det samme ved OU med tilmeldingslinket  

10:09:59  From  Gitte_Moeller_Soerensen--GISO-- : Hvad er tidsperspektivet for det? 

10:10:06  From  SASA : Hvorfor står der at indskrivningsformen er enkeltfag? 

10:11:15  From  Niels Elm : Det er også forkert, diplomuddanelse er Deltidsstudie 

10:11:19  From  John : Kan det så bruges til fx valgfag - også for studerende på andre UCér? 

10:11:46  From  tkj : Tilmeldingslinket for OU, skal vel ikke indtastes i kassen hvor der står ÅU/IDV, 
hvor skal det så hen 

10:13:23  From  SASA : Hvis det er forskellige ugedage hvad gør man så 

10:13:39  From  Katja Ring : Vi vender tilbage til det spørgsmål - hold på det, så kan Niels vise det efter 
gennemgang @tkj 

10:14:19  From  Connie_Vangsoee_Hansen--COHA-- : Hvad så når det er online? 

10:15:23  From  Katja Ring : Fjernundervisning = online  

10:15:33  From  SASA : Normalt bruger vi 5100 i indskrivningsform til deltid til disse moduler bliver det 
lavet om? 

10:16:27  From  Niels Elm : Indskrivningsformen til diplom- og akademimoduler er 5100 

10:16:34  From  Lone Wraa : Men spørgsmålet om online er også i de tilfælde, hvor det er asynkront  - 
det vil sige, at deltageren selv vælger tidspunkt - hvad gør man så med ugedage - er der en "andet" der? 

10:16:49  From  LAIL : Kan der ikke laves vejledninger for dette 

10:18:45  From  Lisbet_Bjerregaard_Jensen--LBJ-- : Se brugervejledninger her: 
https://confluence.umit.dk/display/esasdokumentation/Brugervejledning+til+esas 

10:18:51  From  Katja Ring : Der vil i noget omfang være vejledninger til NemStudie, selvfølgelig.  

10:19:02  From  Katja Ring : Tak for link Lisbet :) 

10:22:46  From  SASA : Men hvis du har valgt et modul på Voksenuddannelse.dk kommer du vel 
direkte ind på en tilmeldingsside. Du skal vel ikke til at finde modulet en gang til? 

10:24:14  From  SASA : Vi har tidligere sagt, at det er et problem at det hedder relaterede 
uddannelser, da det er moduler på samme uddannelse. 

10:25:17  From  Katja Ring : Jeg lader lige Niels gennemgå dette, så stiller jeg spørgsmålet til ham :) 

10:26:50  From  Mikkel Steen Østervig : Det ville være godt for brugervenligheden af NemStudie, hvis 
det blev tydeligt markeret i listen til venstre, hvilket trin i processen, brugeren er kommet til.  



10:27:14  From  SALU : Enig. :) 

10:27:48  From  Charlotte_Egholm--CHEG-- : Mener jeg er formuleret som ÆØ :-) 

10:28:35  From  Connie_Vangsoee_Hansen--COHA-- : Hvad så hvis man stadig er ansat, så er der jo 
ikke en slutdato - kan den stå blank?  

10:29:10  From  Henriette_Falling--HEFA-- : Hvad gør man hvis ugedagene ikke er kendt på det 
tidspunkt, hvor man publicere - fx ved enkeltfag hvor skemaet endnu ikke er færdig? 

10:31:12  From  SASA : Hvis du er i gang med en diplom i ledelse og blot skal tilmelde dig det næste 
modul, skal du så også igennem hele den smørre? 

10:31:23  From  Connie_Vangsoee_Hansen--COHA-- : Når man tidligere har været optaget på videre 
gående uddannelse, så behøver man jo ikke udfylde de foregående om erhvervserfaring mm igen - kan man 
springe nogen af punkterne over? 

10:31:45  From  SASA : Hvorfor er antallet af undervisningsdage obligatorisk? 

10:32:43  From  Charlotte_Egholm--CHEG-- : Med version 1.2. kommer funktionalitet, hvor ansøger 
kan se hvor i processen han er - fx 3/9. Dvs. trin 3 ud af 9 

10:32:55  From  Mikkel Steen Østervig : Kan der oprettes handelsbetingelser for hvert UC, som vises i 
NemStudie? 

10:32:55  From  Alice Petersen (alpe) : er der et felt vedr.  (obligatorisk) merit på ordinæruddannelse. 

10:33:00  From  SASA : Kan EAN nummer ikke stå først, da det er obligatorisk, hvis institutionen 
benytter EAN nummer 

10:33:19  From  Charlotte_Egholm--CHEG-- : Ok, kan så se det allerede er i løsningen - se nederst til 
højre :-) 

10:34:12  From  UC SYD Mariann : Bliver kvitteringen ikke sendt til eboks automatisk? 

10:35:17  From  Alice Petersen (alpe) : indskrivning på en uddannelse ansøger tidligere har været 
indskrevet på- skal de angive antal opbrugte eksamensforsøg? tid de har været i gang med uddannelsen 
(51/2 og 6 års reglen)? 

10:36:35  From  SASA : Jeg mangler svar på spørgsmål om en hel diplom 

10:36:46  From  Kenneth Eriksen (ker) : Kan man lave sine egne Kontaktkort (hed de det?) hvis en 
institution f.eks. har yderligere info (tekst) man vil bede ansøger læse. 

10:37:08  From  Mikkel Steen Østervig : Får vi adgang til statistik over konverteringsraten for 
besøgende på NemStudie (evt. Google Analytics-adgang)? 

10:37:30  From  Charlotte_Egholm--CHEG-- : Forstår ikke spm.? 

10:37:32  From  Kenneth Eriksen (ker) : *Ansøgningskort 

10:38:22  From  SASA : Beskrivelserne vil typisk ligge på egen hjemmeside - er det ikke korrekt 

10:38:25  From  CAJO : Vi har også hele uddannelser bl.a meritlæreruddannelsen som udbydes under 
åben uddannelse - her kan man vel også tilmelde sig en fuld uddannelse ?  



10:42:00  From  KHTH : Hvor ender beskeden til os henne? 

10:42:13  From  Celine_Schmucker--CELS-- : Kan de ikke selv se hvad de har skrevet? 

10:45:24  From  Louise Heiberg Lund (lhlu) : Står der også 'tilbudt studieplads' på åben uddannelse? 

10:47:54  From  KHTH : Får vi en notifikation, når ansøger har skrevet en besked? 

10:48:00  From  Helle Klindt : Hvordan får ansøger besked om, at der ligger noget til dem i nemstudie? 

10:50:40  From  Connie_Vangsoee_Hansen--COHA-- : Vi ved først efter ansøgningsfristen om 
holdet/PUEn oprettes/afholdes, så hvordan gives besked om at de er tilmeldt men først får besked om 
optagelse efter ansøgningsfristen, kan man gøre det i ansøgningskortet? Således at vi kan få behandlet 
ansøgningen men ikke optage. 

10:52:40  From  Mikkel Steen Østervig : Bliver der udarbejdet en best practise for 
webansvarlige/kommunikationskyndige med anbefalinger om implementering af NemStudie sammen med 
egen hjemmeside? 

10:52:43  From  SASA : Hvordan åbner vi for eftertilmeldinger?  Får vi den proces vist ? 

10:53:37  From  Mikkel Steen Østervig : Tak :) 

10:55:05  From  Christina V. Olesen / IBA : Kommer der noget vedr FT? 

10:55:53  From  SASA : De hold vi aflyser - vil de automatisk blive fjernet som publiceret eller skal vi 
ændre publiceringsdatoen 

10:56:08  From  Christina V. Olesen / IBA : Fuldtidsuddannelser 

10:57:06  From  Helle Klindt : Hvordan får ansøger besked på, at der er noget kommunikation til dem 
inde på nemstudie? Skal de løbende logge ind og tjekke, eller får de en mail? 

10:57:58  From  tkj : Vises der også hvordan OU skal håndteres, og bliver der tid til at spørge ind 
omkring dette 

10:59:14  From  KHTH : Kan man slå besked funktionen i nemStudie fra? 

11:00:39  From  tkj : Skal der opsættes publicering på samtlige PUE´r, når en ansøger skal søge til OU, 
tror ikke helt jeg kan se det for mig.  

11:01:46  From  Charlotte_Egholm--CHEG-- : Hvordan får man adgang til de SIU-prædefinerede 
tekster, bla. til klagevejledning?? 

11:02:06  From  Charlotte_Egholm--CHEG-- : Ah, tak -  

11:02:33  From  Lisbet_Bjerregaard_Jensen--LBJ-- : @Niels vigtigt at opsætning af "Kommunikation" 
sker på den juridisk afdeling, og vil gælde for hele institutionen, det er kun institutionsspecialisterne der 
kan oprette/opdatere dem 

11:03:35  From  Charlotte_Egholm--CHEG-- : Enig med LIsbet. Også vigtigt at pointere, at der er 
defineret standardtekster, som er gennembearbejdede og kvalitetssikret af jurister 

11:04:35  From  Charlotte_Egholm--CHEG-- : Tak 



11:07:36  From  KHTH : Niels, hvorfor åbner esas i nyt vindue - og ikke i ny fane? 

11:12:07  From  Celine_Schmucker--CELS-- : Kan man selv bestemme et tidspunkt hvor ansøgerne får 
den besked 

11:14:41  From  Pernille Bering Kyndesen (pebe1) : Kan man se om ansøgeren har læst beskeden? 

11:15:07  From  Pernille Bering Kyndesen (pebe1) : Kan vi som administrativ medarbejder, se 
ansøgerens side i Nemstudie?  

11:15:35  From  Mikkel Steen Østervig : Hvornår var det, du sagde, at vi ville få en vejledning til, 
hvordan vi opretter de unikke ansøgningslinks til NemStudie, der skal bruges på vores hjemmesider? 

11:16:34  From  Celine_Schmucker--CELS-- : Det kan man altså 

11:16:37  From  Kasper_Ulf_Pedersen--KUP-- : Der står der læst af bruger i kolonnen`? 

11:16:37  From  Mikkel Steen Østervig : Niels: Der er en "Læst af bruger"-kolonne. 

11:16:44  From  REES : det kan du godt, du har en kolonne der hedder læst af ansøger 

11:16:47  From  CSCH : Der står læst af bruger  

11:16:53  From  Pernille Bering Kyndesen (pebe1) : Kan vi som administrativ medarbejder, se 
ansøgerens side i Nemstudie?  
 

11:16:54  From  REES : eller bruger 

11:17:13  From  Mikkel Steen Østervig : OK 

11:17:22  From  Charlotte_Egholm--CHEG-- : Mener ansøger får den type vejledning ved 
kvitteringssvar, når ansøgning sendes første gang - altså eget ansvar 

11:18:06  From  REES : burde nok hedder læst af ansøger 

11:20:07  From  Helle Klindt : Når man som ansøger har gennemført sin timelding/ansøgning - kan 
man så sendes direkte tilbage til vores egen hjemmeside? 

11:20:36  From  KHTH : Vil du vise igen, hvor vi kunne vi finde de prædefinerede skabeloner? 

11:21:25  From  Celine_Schmucker--CELS-- : Kan man se ansøgerens prioriteringer i esas? altså hvis der 
er søgt flere uddannelser 

11:24:18  From  Gitte_Moeller_Soerensen--GISO-- : Men når man trykker på Ansøg på egen 
hjemmeside så lukker nemstudie vel op i ny fane? 

11:25:19  From  Connie_Vangsoee_Hansen--COHA-- : @Gitte - ja og forhåbentlig linker det ind på det 
modul man har klikket på- eller skal man søge det frem igen igen? 

11:25:35  From  Connie_Vangsoee_Hansen--COHA-- : altså i nem studie 

11:25:47  From  Susie Lerche : hvis man kan se prio, bliver prio, så opdateret hvis de ændres på 
optagelse.dk 

11:25:55  From  Palle Johansen : Der er en kolonne Prioritet 



11:27:43  From  Jette_Brandt_Vad--JEVA-- : Hvis der er tid - vil jeg gerne se eksempel på 
resultatudskrift/studieaktivitetserklæring, den studerende fremadrette selv skal udskrive via nemstudie   

11:29:26  From  Conni Elisabeth Gram (coel) : Kan man ændre på tilmeldingsfrist, når der er iværksat 
publicering? 

11:30:09  From  Charlotte_Egholm--CHEG-- : Kan du at vise, fra tidl. spm.: at man i esas kan se, hvad 
ansøger ser i nemStudie? 

11:31:21  From  Sussi_Lutken_Tonsberg--SJE-- : NC er ved at rette fejl på resultatudskrift. 

11:31:24  From  Kasper_Ulf_Pedersen--KUP-- : Tror resultatudskriften menes fra Nemstudie? 

11:31:39  From  Jette_Brandt_Vad--JEVA-- : præcis @kasper 

11:31:43  From  Kasper_Ulf_Pedersen--KUP-- : Altså den de studerende selv skulle kunne trække fra 
Nemstudie 

11:31:44  From  Kenneth Eriksen (ker) : Kan en studerende selv se/trække 
resultatudskrift/studieaktivitetserklæring 
 

11:32:24  From  Charlotte_Egholm--CHEG-- : Tilsvarende kan du se, hvad en ansøger ser - fx hvis du 
har en ansøger i tlf. 

11:33:32  From  Helle Klindt : Tak for en god fremvisning 
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