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1 Introduktion 
Dette dokument er en vejledning til hvordan kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler, fungerer i esas og nemStudie. 

Vejledningen tager udgangspunkt i adviseringer, beskeder og ansøgningshandlinger. Disse tre emner er beskrevet i hvert sit af-

snit. Der er ydermere udarbejdet to bilag; et der indeholder en oversigt over de kommunikationsskabeloner, med indhold, der 

findes i esas, og et bilag der indeholder en oversigt over alle ansøgningshandlinger, med indhold.  

Disse to bilag kan findes ved at klikke på bilagstitlerne her: 

 Bilag 1 - kommunikationsskabeloner 

 Bilag 2 - ansøgningshandlinger 

Løbende vises der flowcharts af de forskellige processer, hvor de forskellige symbolers betydning er beskrevet i Tabel  

Nomenklatur for flowcharts  

 

Starten af processen. 

 

Afslutningen på processen. 

 

Sagsbehandler skal udføre en handling eller tage stilling til noget. 

Job hyppighed: Job køretid:

 

Når et job bliver sat i gang er der to tidspunkter som er relevante, 

disse er: 

 Job hyppighed: Hvor ofte et job bliver sat i gang. Dette 

kan f.eks. være hvert femte minut. 

 Job køretid: Hvor lang tid det tager jobbet at køre. Dette 

afhænger af mængden af entiteter som skal findes/opda-

teres. 

Øvrige
 

Dette er hvor den følgende proces er afhængig af forskellige betin-

gelse. Så som om en proces er fejlet eller ej, eller hvad status på en 

entitet er. 

Dette kan kræve at sagsbehandler tager stilling til noget. 

Øvrige
 

Når et tidspunkt afgør hvornår en proces fortsætter eller bliver sat 

i gang. Den vil derved vente her indtil et specifikt tidspunkt er op-

nået. 

 

 

Systemet opdater automatisk en værdi eller udfører en handling. 
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Tabel 1 – Betydning af symboler brugt i flowchart. 

2 Advisering - e-mail til ansøger 
Der findes to typer af kommunikationsposter i esas:  
 

1. Beskeder, som ansøgere kan læse, og i nogle tilfælde oprette/besvare, i nemStudie.  

2. Adviseringer, som ansøgere modtager på e-mail, når der er nyt på nemStudie som de skal tage stilling til, for eksempel 

en ny besked.  

Der er nogle processer i esas som automatisk opretter kommunikationer med typen ”Advisering”, som bliver sendt som e-mails 

til ansøgeren. Der findes kun tre processer som opretter disse adviseringer:  

1. Når der oprettes en ny ansøgning 

2. Når der oprettes en ny kommunikation med typen ”Besked” 

3. Når der oprettes eller ændres i en ansøgningshandling.   

De processer som automatisk opretter kommunikationer af typen ”Besked” er beskrevet kapitel ”3 - Besked i nemStudie”. 

2.1 Advisering ved ny ansøgning 

Den første kommunikation en ansøger vil modtage fra esas, er en e-mail med titlen ”Ny ansøgning”. Denne e-mail bliver automa-

tisk genereret og sendt når en ansøger opretter en ansøgning på nemStudie, optagelse.dk eller i et tredjepartssystem. Nedenstå-

ende tre afsnit gennemgår, hvordan ansøgningen bliver lavet, og hvordan felterne bliver sat. 

2.1.1 Ansøger laver ansøgning 

Ansøger laver en ansøgninger i nemStudie, optagelse.dk eller i et tredjepartssystem. Når en ansøgning oprettes i nemStudie, går 

der ca. fem minutter fra ansøgeren har oprettet den, til den vises i esas. Nedenstående er et eksempel på en ansøgning til en 

ordinær uddannelse i nemStudie. 
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Figur 1 - Ansøgning i nemStudie 

 

Figur 2 - Kvittering til ansøger efter ansøgning er sendt 

2.1.2 Ny ansøgning oprettes i esas 

Ansøgerens ansøgning i nemStudie, oprettes i esas. Hvis ansøgeren ikke findes i esas, vil en ny blive oprettet. Hvorimod, hvis an-

søgeren allerede findes i esas, vil ansøgerens information opdateres i følgende tre felter: mobil, telefon, e-mail.  Nedenstående 

er et billede af en ny ansøgning til en ordinær uddannelse. 
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Figur 3 - Ansøgning på en ordinær uddannelse 

Bemærk, at felterne ”Ansøgt dato” [1] og ”Oprettet” [2] har fire minutters afvigelse. Dette er fordi tidspunktet for ”Ansøgt dato” 

[1] indikerer tidspunktet ansøgningen er sendt fra nemStudie, mens ”Oprettet” [2] indikerer tidspunktet ansøgningen bliver op-

rettet i esas. nemStudie og esas synkroniserer hvert femte minut.  

Visningen for en ansøgning til åben uddannelse indeholder de samme felter som beskrevet ovenfor. 

2.1.3 Ny advisering oprettes 

Når en ny ansøgning bliver oprettet i esas (gælder både for OU og ÅU), vil esas automatisk oprette en kommunikationspost på 

ansøgningen med typen ”Advisering”, med status ”Klar til fletning” på baggrund af en kommunikationsskabelon, som er af-

hængig af uddannelsestypen [1]. Når adviseringen er sendt, vil den få status ”Færdig”.  

Afsendelsesprocessen er beskrevet i kapitlet ”2.4 - Advisering sendes”, mens de individuelle kommunikationsskabeloner er be-

skrevet i Bilag 1 - kommunikationsskabeloner. 

 

 

Figur 4 - Adviseringer i esas 

Bemærk, at feltet ”Kommunikationsskabelon” på denne kommunikationspost hedder ”SIU: Ny ansøgning (ÅU)” [1]. Kommunika-

tionsskabelonen er det eneste som varierer, når en kommunikation oprettes på baggrund af en ny ansøgning. Feltet bliver sat på 

baggrund af uddannelsestypen, som findes via det tilknyttede aktivitetsudbuds uddannelsesstruktur [2]. 
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Figur 5 - Uddannelsesstruktur fra aktivitetsudbud 

Når uddannelsestypen fra uddannelsesstrukturen [3] er 

 ”Ordinær uddannelse” vil kommunikationsskabelonen hedde ”SIU: Ny ansøgning (OU)”  

 ”Åben uddannelse” vil kommunikationsskabelonen hedde ”SIU: Ny ansøgning (ÅU)”. 

 

Figur 6 - Uddannelsestype på uddannelsesstruktur 
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2.2 Advisering ved ny besked 

En ny kommunikationspost af typen ”Advisering” bliver oprettet når der bliver oprettet en kommunikationspost med typen ”Be-

sked”.  

Kommunikationsposter med typen ”Besked” kan oprettes manuelt eller automatisk, som beskrevet i kapitlet ”3 -”. En kommuni-

kationspost med typen ” Besked” vil kun blive sendt og vist i nemStudie. Følgende afsnit beskriver hvordan ansøgeren vil mod-

tage en advisering om, at der er nyt på nemStudie.  

Læs mere om manuel kommunikation i brugervejledningens afsnit om ”Kommunikation med ansøgere under sagsbehandlingen 

af ansøgninger”. 

Følgende afsnit beskriver de kriterier der skal til, for at en ny advisering bliver oprettet på baggrund af en besked.  

2.2.1 Ny kommunikation oprettes 

En kommunikation med typen ”Advisering” oprettes automatisk på baggrund af oprettelsen af en kommunikationspost (fx en 

manuel kommunikation) som har følgende værdier:  

 Type = ”Besked” [1]  

 Status = ”Færdig” [2] 

En kommunikation oprettes manuelt eller automatisk igennem en af processerne beskrevet i kapitel ”3 - Besked i nemStudie”. Et 

eksempel på en manuel besked kan ses nedenfor. 

 

Figur 7 - Manuel kommunikationspost af typen "besked" 

Bemærk, at hvis der allerede er oprettet en ny kommunikation med typen ”Advisering” inden for de sidste 5 minutter, vil der 

ikke blive oprettet en ny advisering, så det undgås at der sendes for mange e-mails til ansøgeren. 

2.2.2 Ny advisering oprettes 

Når beskeden med status ”Færdig” er sendt, vil det udløse en advisering til ansøgerens e-mail. Adviseringen vil starte med status 

”Klar til fletning”, og anvende en af to kommunikationsskabeloner, afhængigt af uddannelsestypen. Hvis den kommunikation 

adviseringen er oprettet på baggrund af, tilhører en ansøgning til ordinær uddannelse og har en værdi sat i feltet ”Må vises ef-

ter”, vil denne værdi blive overført til advisering. Dette sikrer at adviseringen ikke bliver sendt inden selve beskeden. 
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 ”SIU: Nyt på nemStudie (OU)”  

 ”SIU: Nyt på nemStudie (ÅU)”  

 

Figur 8 - Advisering på baggrund af manuelt oprettet besked 

De sidste trin fra status ”Klar til fletning” til status ”Færdig”[1] er beskrevet i kapitel ”2.4 - Advisering sendes”. 

 

Figur 9 - Den sendte advisering 

2.3 Advisering ved ny ansøgningshandling  

En anden måde, hvorpå en advisering automatisk oprettes, er ved oprettelsen af ansøgningshandlinger på en ansøgning. Ansøg-

ningshandlinger oprettes automatisk igennem sagsbehandlingen af ansøgningen. Læs mere i kapitel ”4 - Ansøgningshandlinger”. 

Når der oprettes en ny ansøgningshandling, oprettes der en ny advisering som sendes til ansøgerens e-mail. Hvis der er blevet 

oprettet en advisering inden for de senest 5 minutter, vil der ikke blive oprettet en ny advisering, så der undgås for mange e-

mails til ansøgeren. Derudover skal ansøgningshandlingen ikke have typen ”Bilag”, da ansøgningshandlinger med denne type er 

supplerende bilag, dog hvis ansøgningshandlingens type er ”Specifikt bilag”, ”tilbud”, mm. vil en ny advisering blive lavet.  

Den nye advisering oprettes på samme måde som beskrevet i kapitel ”2.2 - Advisering ved ny besked”.  

Kommunikationsposten får typen ”Advisering”, status ”Klar til fletning” og anvender en af to kommunikationsskabeloner, af-

hængigt af uddannelsestypen:  

 ”SIU: Nyt på nemStudie (OU)” 

 ”SIU: Nyt på nemStudie (ÅU)”  

 

Figur 10 - Advisering klar til fletning 

De sidste trin fra status ”Klar til fletning” til status ”Færdig” er beskrevet i kapitel ”2.4 - Advisering sendes”. 
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2.4 Advisering sendes 

Når kommunikationer er oprettet med typen ”Adviseringer” sendes alle på samme måde. Dette kapitel viser alle trin for en advi-

sering med status ”Klar til fletning” og til den får status ”Færdig”. 

Et overblik over denne proces er beskrevet via. et flowchart ”Afsendelse af adviseringer”, som viser det mest almindelige forløb. 

Hvis en kommunikation ikke følger nedenstående forløb kan sagsbehandleren undersøge grunden nærmere ved at sikre at øvrige 

betingelse beskrevet i de nedenstående afsnit er overholdt. Betydningen af de forskellige symboler er beskrevet i Tabel 1 – Be-

tydning af symboler brugt i flowchart. 

Afsendelse af adviseringer

Kommunikation er sendt til ansøgerens 
e-mail.

Start

esas opdaterer kommunikation:
Emne = opdateret ift. kom.skab.

Meddelelse = opdateret ift. kom.skab.

Hvad er status?
 Klar til 

 fletning 
Oprettet kommunikation:

Type =  Advisering 

Øvrige

 Fejl 

Sagsbehandler retter fejl 
beskrevet i fejlbeskrivelse.

Sagsbehandler  sætter 
status til  Klar til fletning 

Forsøger at sende 
kommunikation som mail.

Esas opdatere kommunikation:
Status =  Afsendelse igang 

Var afsendelse 
en success?

Ja

Nej

Sagsbehandler 
retter fejl beskrevet 

i fejlbeskrivelse.

Sagsbehandler  sætter 
status til  Klar til 

afsendelse 

 Klar til 
afsendelse 

Job hyppighed:
Hvert 5. minut

Job køretid:
20-70 kommunikationer 

pr. minut.

Job hyppighed:
Hver time

Job køretid:
Ca. 100 kommunikationer 

pr. minut.

Esas opdatere kommunikation:
Status =  Færdig 

Nej

Er ansøgningen 
sidst ændret for 15 

min. siden?

Ja

 

Figur 11 – Flowchart for advisering fra oprettelse til afsendelse. 

 

2.4.1 Fra status ”Klar til fletning” til ”Klar til afsendelse”  

Kommunikationen vil typisk have status ”Klar til fletning” i ca. fem minutter, da der kører et job som opdaterer kommunikatio-

ners meddelelsesemne, meddelelsestekst og status hvert femte minut, på samme måde som synkroniseringen til nemStudie 

kører hvert femte minut.  

 

Figur 12 - Advisering som er klar til fletning 

Systemjobbet opdaterer status på adviseringen til ”Klar til afsendelse” og sætter meddelelsesemne og meddelelsestekst på kom-

munikationsposten alt efter, hvad der står i kommunikationsskabelonen.  

Der kan ske fejl under fletningen af en kommunikationsskabelon. Dette vil medføre at kommunikationsposten får status ”Fejlet” 

samt en ”Fejlbeskrivelse” vil blive vist. Hvordan man håndterer fejlede kommunikationsposter er beskrevet i kapitel ”0 -  

Kommunikation fejlet”. 
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Figur 13 - Advisering som er klar til afsendelse 

Når status er ”Klar til afsendelse” kan sagsbehandleren se den færdige advisering, som sendes til ansøgerens e-mail. Adviserin-

gen er genereret ud fra hvad der står i kommunikationsskabelonen. De forskellige kommunikationsskabeloner er beskrevet i de-

taljer i Bilag 1 - kommunikationsskabeloner.  

Med status ”Klar til afsendelse”, er følgende felter blevet opdateret: 

 Kommunikation ”Meddelelsesemne” bliver til e-mail emne [3] 

 Kommunikation ”Meddelelse” bliver til e-mail beskeden / hovedteksten. Her er teksten skrevet i HTML, hvilket sikrer at 

den ser korrekt ud når den sendes som e-mail [4] 

 Kommunikation ”Modtagers e-mailadresse” bliver sat ud fra ansøgerens e-mailadresse, og er den e-mail adviseringen 

sendes til. 

Bemærk at første gang man går ind på kommunikationen, se nedenstående figur, vil feltet ”Læst af sagsbehandler” [1] blive sat. 

Når et felt på en ansøgning eller kommunikation ændres [2], opdateres ansøgningens tidspunkt for ”Ændret” også. Dette er rele-

vant for hvornår adviseringen vil blive sendt. 
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Figur 14 - Opbygning af en advisering 

2.4.2 Kriterier for afsendelse af advisering 

På nuværende tidspunkt er der en buffertid på 3-4 timer, inden kommunikationsposter sendes afsted som en e-mail, hvis intet 

ændres i ansøgningen. Følgende fem kriterier skal være overholdt inden adviseringen sendes afsted: 

1. Kommunikation: Type er ”Advisering” [1] 

2. Kommunikation: Status er ”Klar til afsendelse” [2] 
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Figur 15 - Kommunikation med typen "Advisering" 

3. Kommunikation: ”Må vises efter”-feltet er enten ikke sat, eller sat til før dags dato. 

 

Figur 16 - Må vises efter 

4. Ansøgning: Seneste ændring skal være ældre end 15 minutter. 

 

Figur 17 - Seneste ændring på ansøgningen 

 

5. ”Ansøgningssynkronisering aktiv” skal være sat til ”Ja” [3] på publiceringen. Publiceringen findes på en PUE, hvis ud-

dannelsestypen er ”Åben Uddannelse” eller på Områdenummeropsætningen hvis uddannelsestypen er ”Ordinær Ud-

dannelse”. 

Bemærk: En gang i timen tjekker et systemjob om nye adviseringer skal sendes, og derved 

om ændringstidspunktet er ældre end 15 minutter. Bemærk, at hvis en ansøgning sidst er 

blevet ændret f.eks. kl. 09.59 vil adviseringen blive sendt kl. 11.00, da der på dette tidspunkt 

er gået 1 timer og 1 minut. Dog, hvis den sidst er ændret kl. 09.45, vil den allerede blive sendt 

kl. 10.00, da ansøgningen ikke har været ændret i 15 minutter når processen tjekker kl. 

10.00. 
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2.4.3 Afsendelse af advisering 

Når de ovenfor nævnte kriterier alle er opfyldt, vil adviseringerne blive sendt én ad gangen via et køsystem. Dette betyder, at de 

job som sender kommunikationsposterne bliver oprettet, men at selve kommunikationsposterne godt kan blive sendt lidt se-

nere, hvis jobkøen er fuld.  

Adviseringen vil få status ”Afsendelse i gang” for at sikre, at den ikke sendes flere gange. Denne status betyder, at adviseringen 

er i gang med at blive sendt. Denne status bør kun kunne ses i kort tid, da adviseringen automatisk burde opdateres lige efter. 

Når adviseringen er sendt som e-mail, vil status sættes til ”Færdig”, hvis afsendelsen lykkedes, ellers får den status ”Fejlet”. Læs 

mere om hvordan man håndterer adviseringer med status ”Fejlet” i kapitel ”0 -  

Kommunikation fejlet”. 

2.4.4 Fremsøg alle adviseringer som burde være sendt 

Det er muligt at søge efter alle de kommunikationer som burde være sendt til ansøgerne, eller snart skal til at sendes. Dette kan 

gøres ved at lave en avanceret søgning på enten OU eller ÅU som vist på billedet nedenfor. 
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Figur 18 - Adviseringer som er/burde være sendt 

 

2.5 Afbryd afsendelsen af advisering 

Hvis sagsbehandleren ikke ønsker, at en kommunikation sendes til ansøgeren, kan man stoppe afsendelsen af en e-mail, så 

længe kommunikationen ikke har status ”Færdig” eller ”Afsendelse i gang”. I de øvrige tilfælde, hvor status f.eks. er ”Klar til flet-

ning” eller ”Klar til afsendelse” kan sagsbehandleren ændre status på kommunikationen til ”Kladde” [1]. 

Bemærk: Denne søgning finder ansøgninger, hvor seneste ændring er ældre end 3 ti-

mer. Da jobbet kun kører en gang i timen, vil man kunne se ansøgninger som snart bli-

ver sendt. F.eks. hvis man laver søgningen kl. 13.50 vil man kunne se en kommunika-

tion, hvor ansøgningen sidst var ændret kl. 10.01 da denne først sendes kl. 14.00. 
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Figur 19 - Ændring af status på en Advisering 

Når status er ”Kladde” vil adviseringen ikke blive sendt eller vist til ansøgeren. Hvis sagsbehandleren vil afsende kommunikatio-

nen igen, findes to muligheder 

1. Sætte status til ”Klar til fletning”, hvis esas skal skabe beskeden på ny og derved udfylde teksten baseret på en kommu-

nikationsskabelon.  

2. Sætte status til ”Klar til afsendelse”, hvis esas skal sende præcis det der står beskrevet i adviseringen.  

3 Besked i nemStudie 
Når en kommunikation har typen ”Besked” vil den ikke blive sendt som e-mail, men vil blive vist som en besked i nemStudie. En 

besked kan oprettes manuelt i esas ved at oprette en ny kommunikation, sætte den til typen ”Besked” og sætte status til ”Fær-

dig”.  

Et overblik over processen fra en kommunikation af typen besked er oprettet og til at den bliver vist i nemStudie er beskrevet i 

det vedhæftet i Bilag 5.1 – ”Besked fra esas flowchart”. Yderligere kan en ansøger også skrive en besked eller svarer på en be-

sked fra nemStudie til esas, denne proces er beskrevet i Bilag 5.2 – ”Besked fra nemStudie flowchart”.  

Læs mere om kommunikationsskabeloner i Bilag 1 - kommunikationsskabeloner. 

3.1 Manuelle beskeder 

Det er muligt at skrive til en ansøger ved at vælge ”+” [1] på ansøgningen, under ”Kommunikation (Ansøgning)” og oprette en ny 

kommunikationspost.  

 

Figur 20 - Manuel besked 
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I det nye vindue, skal sagsbehandleren sætte typen til ”Besked” og status til ”Kladde” – hvilket gør, at beskeden ikke sendes med 

det samme. Beskeder kan anvendes uden brug af en kommunikationsskabelon, hvor man skriver en unik besked til ansøgeren, og 

med brug af en kommunikationsskabelon, hvor der anvendes en prædefineret tekst. I eksemplet er der ikke brugt en kommuni-

kationsskabelon. 

Ved oprettelse af en besked til ansøgeren, er det afgørende, at feltet ”Status” er sat korrekt. Når beskeden er forfattet og status 

er sat, kan beskeden gemmes. Der kører et systemjob hver 15. minut, som sender kommunikationsposter der har typen ”Be-

sked” og status ”Færdig” afsted. Hvis der er angivet en dato i feltet ”Må vises efter”, bliver beskeden først vist ansøgeren i nem-

Studie, når datoen er overskredet.  

Status Anvendelse 

Kladde Når beskeden er under udarbejdelse og ikke skal læses af ansøgeren i selv-

betjeningssystemet. 

Klar til fletning Når beskeden er forfattet med brug af en kommunikationsskabelon. 

Klar til afsendelse Denne status er kun relevant for adviseringer, og skal ikke anvendes ved 

afsendelse af beskeder. 

Færdig Når beskeden er forfattet uden brug af en kommunikationsskabelon. 

Fejl Når beskeden fejler i den automatiske afsendelse. 

Tabel 2 - Status på kommunikationer 

3.1.1 Unikke beskeder 

Som sagsbehandler kan man skrive beskeder direkte til ansøgeren ved at oprette en kommunikationspost af typen ”Besked”. Når 

man opretter beskeden, skal man udfylde følgende felter. Se en oversigt over felterne på Figur 21. Felterne er beskrevet i neden-

stående tabel.  
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Figur 21 - Oprettelse af manuel besked 

Felt Anvendelse 

[1] Type Ved oprettelse af manuel kommunikation skal man angive ”Besked”, da der ikke kan oprettes advise-

ringer som sendes til ansøgerens e-mail. Beskeder sendes til nemStudie, og ansøgeren får altid en advi-

sering om nye beskeder. 

[2] Status Når beskeden er under udarbejdelse og ikke skal læses af ansøgeren i selvbetjeningssystemet, vil sta-

tussen være ”Kladde”. Når beskeden er færdigskrevet, sættes status til ”Færdig”, hvis beskeden er op-

rettet uden brug af en kommunikationsskabelon eller ”Klar til fletning”, hvis der er gjort brug af en 

kommunikationsskabelon.  

Man kan læse mere om de forskellige statusser i nedenstående tabel.  

[3] Svar tilladt I dette felt er det muligt at angive, om ansøgeren må svare på beskeden. Der kan angives ”ja” eller 

”nej”. Uddannelsens publicering også give ansøgeren lov til at svare, hvilket tjekkes ved at feltet ”Be-

sked tilladt indtil” er efter dagens dato på publiceringen.  

[4] Bilag tilladt i svar I dette felt er det muligt at angive, om ansøgeren må indsende bilag som svar. Der kan angives ”ja” el-

ler ”nej”. På samme måde som ”Svar tilladt”, er dette felt også kun gældende så længe publiceringen 

tillader det ifølge feltet ”Bilagsupload tilladt indtil”.  

[5] Kommunikati-

onsskabelon 

I dette felt er det muligt at angive, at beskeden skal anvende en kommunikationsskabelon. Det er mu-

ligt at anvende en eksisterende skabelon eller at oprette en ny skabelon.  

Dette felt anvendes ikke hvis der er tale om oprettelse af manuel besked. 

[6] Må vises efter I dette felt er det muligt at angive fra hvornår (dato og klokkeslæt), beskeden må vises for ansøgeren. 
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Felt Anvendelse 

[7] Meddelelses-

emne og medde-

lelse 

Hvis beskeden oprettes uden brug af en kommunikationsskabelon, skal felterne udfyldes. Felterne er 

fritekstfelter. Meddelelsesemnet kan bestå af maks. 100 tegn, og selve meddelelsen kan bestå af 

20.000 tegn. 

Tabel 3 – Felter på kommunikation 

Når status er sat til ”Færdig” vil kommunikationen blive sendt til ansøgeren og vist på nemStudie inden for de næste 5 minutter. 

Før en kommunikation vises i nemStudie skal publiceringen tillade det. Publiceringens felt ”Ansøgningssynkronisering aktiv” være 

sat til ”Ja” før den bliver vist i nemStudie. 

 

Figur 22 - Publiceringen 

Først når status på beskeden er ”Færdig” og publiceringen tillader at beskeder vises, vil beskeden blive vist på nemStudie. Beske-

der vises igennem et køsystem, så hvis der er meget data som skal synkroniseres med nemStudie, kan det hænde at der går lidt 

længere tid.  

Denne proces kan også ses i Bilag 5.1 – ”Besked fra esas flowchart”. 

Når beskeden er sendt til nemStudie, vil der automatisk blive oprettet en advisering omkring ”Nyt på nemStudie”. Læs mere i 

afsnit ”2.2 - Advisering ved ny besked”. 

3.1.2 Beskeder med udgangspunkt i kommunikationsskabeloner 

Som sagsbehandler kan man også anvende kommunikationsskabeloner, når man vil skrive en besked til en ansøger. Kommunika-

tionsskabeloner er prædefinerede tekster som automatisk bruger specifik information fra ansøgningen i selve meddelelsen. For 

at oprette beskeden korrekt, er der nogle kriterier man skal være opmærksom på: 

 Når en kommunikationspost med typen ”besked” oprettes med en kommunikationsskabelon, skal status sættes til 

”Klar til fletning”. 

 Den anvendte kommunikationsskabelon skal have status ”Aktiv”. 

 Publiceringen (på enten PUE eller områdenummeropsætning) skal have feltet ”Ansøgningssynkronisering aktiv” sat til 

”Ja”. 

Når man som sagsbehandler har oprettet beskeden, vil et systemjob, som kører hvert femte minut, skabe beskedens meddelel-

sesemne og meddelelsestekst ud fra kommunikationsskabelonen. Dette systemjob kan have to forskellige resultater: 

1. Hvis fletningen er en succes, vil status blive sat til ”Færdig”. 

2. Hvis fletningen ikke er en succes, vil status blive sat til ”Fejl”.   
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Når status på beskeden er ”Færdig”, og hvis publiceringen tillader det, vil beskeden blive vist på nemStudie inden for de næste 

femten minutter. Der kan opstå kø, hvis der er meget data skal synkroniseres med nemStudie. Det kan derfor hænde at der går 

længere tid end fem minutter. 

Denne proces kan også ses i Bilag 5.1 – ”Besked fra esas flowchart”. 

Bemærk, at hvis kommunikationen har typen ”Advisering” vil fletningen sætte status til ”Klar til afsendelse” og dernæst følge 

processen beskrevet i kapitel ”2.4 - Advisering sendes”. 

3.2 Se besked i nemStudie 

Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvordan beskeder ser ud i nemStudie. 

Når en ny besked modtages i nemStudie kan ansøgeren se den under fanen ”Ansøgninger”, hvor ansøgningen vil blive markeret 

med rød skrift, når der er en ny besked. 

 

Figur 23 - Nye beskeder i nemStudie 

Vælges ”Åbn”, vises beskeden og eventuelle ansøgningshandlinger. Når beskeden er ulæst, vil man kunne se en blå streg til ven-

stre for beskeden. Denne streg forsvinder når beskeden er læst. 

 

Figur 24 - Ulæst besked i nemStudie 

Selve beskeden vil vises i et pop-up vindue som nedenstående. I dette tilfælde har ansøgeren lov til at besvare beskeden. 



C0200 - Vejledning i kommunikation, esas og nemStudie 

 

 © 2022 Netcompany 22/52 

 

Figur 25 - Ansøger læser besked 

3.3 Automatiske beskeder i nemStudie 

Dette afsnit beskriver de beskeder, der genereres automatisk i esas, baseret på den sagsbehandling der foretages på ansøgnin-

gen. 

3.3.1 Adgangskrav opfyldt (Besked oprettes) 

Når sagsbehandler angiver at ansøgningen opfylder adgangskravene – ved at sætte et flueben ved feltet ”Adgangskrav opfyldt” – 

dannes en besked automatisk. Beskeden oprettes når alle følgende kriterier er opfyldte.  

 

Figur 26 - Adgangskrav opfyldt 

1. Feltet ”Adgangskrav opfyldt” på ansøgningen er sat til ”Ja” 

2. Uddannelsestypen er ”Ordinær Uddannelse” 

3. Feltet ”Kommunikation aktiveret” på den pågældende juridiske afdeling er sat til ”Ja”. 
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Når alle tre kriterier er opfyldt, oprettes en kommunikation ud fra kommunikationsskabelonen ”SIU: Opfylder adgangsgrundlag 

(OU)” med status ”Klar til fletning”. Efter beskeden er oprettet, vil den følge de samme trin som beskrevet i afsnit 3.1.2 - Beske-

der med udgangspunkt i kommunikationsskabeloner, hvor den først vil opdatere meddelelsen ifølge kommunikationsskabelonen 

og dernæst sætte status til ”Færdig”.  

3.3.2 Optagelsesstatus opdateres (Besked oprettes) 

Når sagsbehandler opdaterer feltet ”Optagelsesstatus” på en ansøgning til en af følgende fem værdier, oprettes en kommunika-

tion med typen ”besked”.  

1. Tilbudt 

2. Bekræftet 

3. Nej tak 

4. Ikke svaret 

5. Optaget 

De første fire værdier er kun gældende for ordinær uddannelse, mens ”Optaget” kun er gældende for åben uddannelse. Hvert 

scenarie er beskrevet i flere detaljer nedenfor. 

 

Der er to kriterier som gælder alle processer for ændring af optagelsesstatus: 

1. Uddannelsestype skal være ”Ordinær Uddannelse” eller ”Åben uddannelse” 

2. Feltet ”Kommunikation aktiveret” på den pågældende juridiske afdeling skal være sat til ”Ja”. 

3.3.2.1 Ordinær uddannelse med optagelsesstatus tilbudt 

Hvis uddannelsestypen er ”Ordinær Uddannelse” feltet ”Optagelsesstatus” er sat til ”Tilbudt” , opretter esas en ny besked med 

på baggrund af forskellige kommunikationsskabeloner.  

Billedet nedenfor viser alle de relevante felter på ansøgning, som afgør hvilken type besked der oprettes.  

 

Figur 27 - Optagelsesstatus er "Tilbudt" 

Ud fra felterne ”Optagelsesafgørelse” og ”Betinget optag”, vil beskeden blive oprettet med en af følgende fire kommunikations-

skabeloner. 

Bemærk: Kommunikationen oprettes med udgangspunkt i feltet ”Optagelsesstatus”, og bruger informa-

tion i andre felter på ansøgningen, fra det tidspunkt feltet ”Optagelsesstatus” senest blev ændret. Der-

for skal feltet ”Optagelsesstatus” ændres som det sidste i sagsbehandlingsprocessen, så det sikres at det 

er den korrekte information der sendes til ansøgeren. Hvordan man annullerer en automatisk afsen-

delse af en kommunikation er beskrevet i afsnit 3.5 - Afbryd afsendelsen af besked. 
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Optagelsesafgørelse Betinget optag Kommunikationsskabelon 

Studieplads Nej / Ikke udfyldt SIU: Studieplads tilbudt (OU) 

Studieplads Ja SIU: Studieplads betinget tilbudt (OU) 

Standby Nej / Ikke udfyldt SIU: Standby tilbudt (OU) 

Standby Ja SIU: Standby betinget tilbudt (OU) 

Figur 28 - Optagelsesafgørelser 

Hvis ansøgningens kilde er optagelse.dk, så vil feltet ”Må vises efter” på beskeden, blive sat til 28-07-20XX kl. 00.00. Denne dato 

er sat i ISV-konfigurationen via feltet ”KOT-svar på ansøgninger”. Feltet angiver at kommunikationen ikke vil blive vist i nemStu-

die før det gældende tidspunkt. Hvis ansøgningen ikke er fra optagelse.dk, så vil svaret blive sendt afsted med det samme. Den 

sidste del processen, hvor kommunikationen bliver sendt, følger de samme trin som beskrevet i afsnit 3.1.2 -  Beskeder med ud-

gangspunkt i kommunikationsskabelon. 

3.3.2.2 Ordinær uddannelse med optagelsesstatus bekræftet 

Hvis uddannelsestypen er ”Ordinær Uddannelse” og feltet ”Optagelsesstatus” på ansøgningen, er sat til ”Bekræftet”, opretter 

esas i nogle tilfælde en ny kommunikation med forskellige kommunikationsskabeloner, afhængigt af værdierne i andre felter på 

ansøgningen. Dette gennemgås i det følgende.  

Når esas vælger hvilken kommunikationsskabelon som skal sendes, kigges på tre felter ud over ”Optagelsesstatus” og ”Uddan-

nelsestype”. Se nedenstående figurer. 

 

Figur 29 - Tildelt studiestart 

 

Figur 30 - Betinget optag og optagelsesstatus og -afgørelse 

Derudover laver esas et generelt tjek om feltet ”Oprettet” på ansøgningen indeholder en dato. Dette felt bliver altid udfyldt når 

ansøgningen bliver lavet, så det burde aldrig kunne ske at feltet ikke er sat.  
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Nedenstående tabel viser hvilken kommunikationsskabelon som beskeden dannes på baggrund af, baseret på de tre felter. 

Optagelsesafgørelse Tildelt studiestart Betinget optag Kommunikationsskabelon 

Studieplads  Områdenummeropsætning-

> Studiestart - Sommer 
Nej / tom SIU: Studieplads bekræftet sommer (OU) 

Studieplads  Områdenummeropsætning 

-> Studiestart - Sommer 
Ja SIU: Studieplads betinget bekræftet sommer (OU) 

Studieplads  Områdenummeropsætning 

-> Studiestart - Vinter 
Nej / tom SIU: Studieplads bekræftet vinter (OU) 

Studieplads   Områdenummeropsætning 

-> Studiestart - Vinter 
Ja SIU: Studieplads betinget bekræftet vinter (OU) 

Standby plads - - SIU: Standby Bekræftet (OU) 

Tabel 4 - Besked ift. studieplads 

Når optagelsesafgørelse er ”Standbyplads”, er de øvrige felter ikke udfyldt. Dette betyder at de øvrige felter er irrelevante ift. 

hvilken ansøgningshandling der bliver sendt. Uafhængigt af ”Tildelt studiestart” eller værdien i ”Betinget optag”, vil esas gene-

rere en besked på baggrund af kommunikationsskabelonen ”SIU: Standby Bekræftet”. 

Ved ”Tildelt studiestart” sammenlignes datoen med de værdier beskrevet på områdenummeropsætningen. Se nedenstående 

figur. 

 

Figur 31 - Studiestart på områdenummeropsætningen 

Den sidste del processen, hvor kommunikationen bliver sendt, følger de samme trin som beskrevet i afsnit 3.1.2 -  Beskeder med 

udgangspunkt i kommunikationsskabelon. 

3.3.2.3 Øvrige optagelsesstatus 

Der findes yderligere tre tilfælde, hvor en kommunikation med typen ”Besked” bliver oprettet på baggrund af en ændring i feltet 

”Optagelsesstatus”.  

1. Nej tak 

2. Ikke svaret 

3. Optaget 

esas kigger udelukkende på uddannelsestypen og optagelsesstatus, som det fremgår i nedenstående tabel, når der dannes be-

skeder baseret på de tre ovenstående værdier i ”Optagelsesstatus”. Hvis ikke både uddannelsestypen og optagelsesstatus er sat 

korrekt ifølge tabellen, vil der ikke blive oprettet en ny kommunikation. 

Uddannelsestype Optagelsesstatus Kommunikationsskabelon 

Ordinær uddannelse Nej tak SIU: Nej tak til studieplads (OU) 

Ordinær uddannelse Ikke svaret SIU: Afslag, ikke svaret (OU) 
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Uddannelsestype Optagelsesstatus Kommunikationsskabelon 

Åben uddannelse Optaget SIU: Optaget (ÅU) 

Tabel 5 - Øvrige optagelsesstatus 

esas kigger kun på ét felt på selve ansøgningen, nemlig ”Optagelsesstatus”, hvilket er markeret nedenfor. 

 

Figur 32 - Feltet "Optagelsesstatus" 

Den sidste del processen, hvor kommunikationen bliver sendt, følger de samme trin som beskrevet i afsnit 3.1.2 -  Beskeder med 

udgangspunkt i kommunikationsskabelon. 

3.3.3 Sagsbehandlingsafgørelse opdateres (Besked oprettes) 

Der oprettes endvidere automatiske beskeder når felterne ”Afslagsbegrundelsestype” eller ”Sagsbehandlingsafgørelse” ændres 

og gemt, eller en ny ansøgning oprettes. Dvs. så snart man ændrer et af de nævnte felter, vil esas oprette en kommunikation 

svarende til den måde felterne var sat, da der blev gemt. Hvordan man annullerer en automatisk afsendelse af en kommunika-

tion er beskrevet i kapitel ”3.5 - Afbryd afsendelsen af besked”.  

Disse afgørende felter er markeret i nedenstående billede.  
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Figur 33 - Sagsbehandlingsafgørelse 

Der bliver kun oprettet automatiske beskeder når ”Sagsbehandlingsafgørelse” er sat til en af de følgende to værdier:  

1. Afslag 

2. Ikke optagelsesberettiget 

Hvis ”Sagsbehandlingsafgørelse” sættes til en af ovenstående værdier, vil esas oprette beskeder der tager udgangspunkt i kom-

munikationsskabelonerne beskrevet i nedenstående tabel. 

Uddannelsestype Afslagsbegrundelsestype Kommunikationsskabelon 

Ordinær uddannelse SIU: IKV/RKV ikke godkendt SIU: Afslag, IKV (OU) 

Ordinær uddannelse SIU: Ikke plads SIU: Afslag, ikke flere pladser (OU) 

Ordinær uddannelse (Kilde = optagelse.dk) SIU: Adgangskrav ikke opfyldt SIU: Afslag, adgangskrav KOT (OU) 

Ordinær uddannelse  SIU: Adgangskrav ikke opfyldt SIU: Afslag, adgangskrav ikke KOT (OU) 

Ordinær uddannelse SIU: Søgt for sent SIU: Afslag, for sent (OU) 

Åben uddannelse SIU: IKV/RKV ikke godkendt SIU: Afslag, RKV (ÅU) 

Åben uddannelse SIU: Ikke plads SIU: Afslag, ikke flere pladser (ÅU) 

Åben uddannelse SIU: Adgangskrav ikke opfyldt SIU: Afslag, adgangskrav (ÅU) 

Tabel 6 - Kommunikationsskabeloner for "Sagsbehandlingsafgørelse" 

Ved alle andre ”Afslagsbegrundelsestyper”, vil der ikke blive oprettet en besked.  

Den sidste del processen, hvor kommunikationen bliver sendt, følger de samme trin som beskrevet i afsnit 3.1.2 -  Beskeder med 

udgangspunkt i kommunikationsskabelon. 
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3.4 Kommunikation fejlet 

En kommunikation kan fejle af forskellige årsager, fejle. Dette kan skyldes at en kommunikationsskabelon ikke har korrekte flet-

tefelter, eller en e-mail mangler for at kommunikationen kan afsendes som advisering. Når der sker en fejl, er der forskellige må-

der at løse fejlene på.  

For at finde ud af hvorfor kommunikationen fejler, skal man tilgå den fejlede kommunikationspost, og kigge i feltet ”Fejlbeskri-

velse”, som normalt er gemt på kommunikationen.  

 

Figur 34 - Fejlbeskrivelse 

Når man har håndteret den fejl som står i fejlbeskrivelsen, kan man sætte kommunikationen til at blive sendt igen ved at ændre 

status. I de to følgende afsnit, beskrives hvordan man sender en advisering eller en besked som er fejlet, igen. 

3.4.1 Advisering fejlet 

Hvis ”Fejlbeskrivelsen” på kommunikationen f.eks. skriver at en advisering ikke kunne sendes grundet manglende e-mail, er løs-

ningen at sikre sig at der står en e-mailadresse på både ansøgeren og den pågældende kommunikation. Denne fejl opstår kun for 

adviseringer, da e-mail ikke bliver brugt til at sende beskeder til nemStudie. 

Når fejlen er rettet, kan man sætte status til ”Klar til fletning”, så længe kommunikationen har en kommunikationsskabelon. 

Dette sikrer at den nuværende tekst bliver opdateret med ny information og vil dernæst sende adviseringen med samme proces 

som beskrevet i afsnit ”2.4 - Advisering sendes”.  
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Figur 35 - Fejlretning af advisering 

Hvis kommunikationen ikke har en kommunikationsskabelon og teksten står som forventet, kan man sætte status til ”Klar til af-

sendelse”, hvorefter kommunikationen nu igen vil blive sent.  

3.4.2 Besked fejlet 

Hvis en besked er fejlet, kan årsagen kun være at en kommunikationsskabelon er fejlet. Her skal man igen håndtere fejlen som 

den står beskrevet i feltet ”Fejlbeskrivelse”. Når fejlen er håndteret, kan man enten sætte status til ”Klar til fletning”, for at sende 

beskeden igen, eller ”Færdig” hvis den skal lægges direkte op på nemStudie.  

3.5 Afbryd afsendelsen af besked 

Det er ikke muligt at annullere en besked når den først er blevet synkroniseret med nemStudie, så når en kommunikation har 

status ”Færdig” er den allerede sendt. Man kan ændre i felterne på kommunikationen, f.eks. sætte ”Svar tilladt” til ”Ja”, hvis den 

ved en fejl var sat til ”Nej”.  

Hvis kommunikationen stadig har status ”Klar til fletning”, kan man ændre status til f.eks. ”Kladde” for at sikre sig at den ikke 

bliver sendt. Nu kan man så rette eller slette kommunikationen som man vil, før den igen sættes til status ”Klar til fletning” eller 

”Færdig”.  
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4 Ansøgningshandlinger 
Ansøgningshandlinger giver ansøgere mulighed for at annullere ansøgninger, svare på tilbud, eller tilføje manglende bilag på en 

ansøgning. Ligesom med kommunikationer vil disse blive oprettet igennem opdatering af forskellige felter på ansøgningen i for-

bindelse med sagsbehandlingen. Når en ansøgningshandling bliver oprettet, vil den udløse en kommunikation, for at lade ansø-

geren vide, at de kan udføre en ny handling på ansøgningen (Se afsnit ”2.3 - Advisering ved ny ansøgningshandling ”).  

Ansøgningshandlinger kan ses på ansøgningen ved at trykke på pilen ud fra ansøgningens navn og dernæst ”Ansøgningshandlin-

ger”, som vist på nedenstående billede. 

 

Figur 36 - Placeringen af ansøgningshandlingen på ansøgningen 

Den generelle proces for en ansøgningshandling er beskrevet i  Bilag 5.3 – ”Ansøgningshandlinger flowchart”.  

Der findes én hovedproces som står for at oprette ansøgningshandlinger, samt nogle mindre processer som fokuserer på mere 

specifikke tilfælde. Hovedprocessen bliver sat i gang når en ny ansøgning bliver oprettet eller når en af følgende 18 felter bliver 

ændret på ansøgningen: 

1. Alle bilag modtaget 

2. Ansøgning om dispensation for kandidatregel  

3. Bemærkning eksamensbevis  

4. Bemærkninger til ansøger  

5. Betingelser  

6. Betinget optaget  

7. Dokumentation for erhvervserfaring  

8. Dokumentation for uddannelse  

9. Eksamensbevis  

10. Frist eksamensbevis  

11. Frist manglende dokumentation  

12. Motiveret ansøgning  

13. Opfølgningsdato  

14. Opfylder betingelser  
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15. Optagelsesafgørelse  

16. Optagelsesstatus  

17. Sagsbehandlingsstatus  

18. Tillad tro og love-erklæring 

Denne hovedproces betyder ikke nødvendigvis at der bliver oprettet ansøgningshandlinger, men at esas undersøger om det er 

nødvendigt at lave en ansøgningshandling. En oversigt over alle de forskellige ansøgningshandlinger som kan blive oprettet, er 

beskrevet i ”Bilag 1 - kommunikationsskabeloner”. Dette kapitel fokuserer på hvornår og hvordan ansøgningshandlinger bliver 

oprettet. 

Der findes fire forskellige ansøgningshandlingsgrupper som vil blive gennemgået i de følgende afsnit.  

1. Bilag mangler 

2. Tilbud  

3. Annuller ansøgning 

4. Ikke optaget 

Disse ansøgningshandlingsgrupper er lavet til at inddele og forstå hensigten bag ansøgningshandlingerne. Ansøgningshandlinger 

med ansøgningshandlingsgruppe ”Tilbud” vil typisk have type ”Valg”, da ansøgere har et valg om at takke ja eller nej til et tilbud, 

mens gruppen ”Bilag mangler” vil have typen ”Bilag” eller ”Specifikt bilag”, og gruppen ”Ikke optaget” vil have typen ”Opdater 

status”. 

De ansøgningshandlinger som oprettes igennem automatiske processer bliver gennemgået en ad gangen, hvor ansøgningshand-

lingerne kun er refereret via titel. Således at når en ny ansøgningshandling oprettes vil der blot stå navnet på denne ansøgnings-

handling, mens de specifikke beskrivelser for dem kan findes i Bilag 2 - ansøgningshandlinger. 

4.1 Ansøgningshandlinger på nemStudie 

Ansøgningshandlinger ser forskellige ud på nemStudie alt efter dens typen og i nogle tilfælde valgtype. Nogle eksempler på hvor-

dan disse ser ud på nemStudie er vist i tabellen nedenfor.  

Type Valgtypen Ansøgningshandling i nemStudie 

Valg Tilbudt 

studieplads 

  

Valg Annuller 

ansøgning 
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Type Valgtypen Ansøgningshandling i nemStudie 

Bilag - 

 

Bilag specifik - 

 

Information - 

 

Tilbud med 

specialisering 

- 

 

Efter man vælger ”Ja”, skal man vælge en specialisering. Før ligner den ansøgnings-

handling med type ”Valg” og Valgtype ”Tilbudt studieplads”. 

Opdater status  Screenshot skal tilføjes når funktionalitet er tilføjet. 
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4.2 Kriterier før ansøgningshandlinger bliver oprettet 

De fire typer bliver gennemgået en ad gangen i de følgende afsnit. Der findes to kriterier som er ens for alle ansøgningshandlin-

ger som, medmindre andet står skrevet, derfor skal være overholdt før der kan oprettes ansøgningshandlinger: 

1. Uddannelsesstrukturens ”Uddannelsestype” (findes via. Aktivitetsudbud) skal være ”Åben uddannelse” eller ”Ordinær 

uddannelse”. 

2. Feltet ”Integrationsstatus” på ansøgningen er ikke ”Under Indlæsning”  

Bemærk at når ansøgningens kilde er ”nemStudie”, vil feltet ”Integrationsstatus” ikke anvendes, så dette kriterium 

gælder ikke for nemStudie ansøgninger. 

 

 

Figur 37 - Integrationsstatus på ansøgningen 

Hvis blot en af ovenstående to kriterier ikke er overholdt, vil der ikke blive oprettet ansøgningshandlinger. Derudover, hvis an-

søgningens status er sat til ”Inaktiv”, vil esas automatisk sætte alle ansøgningshandlinger til ”Inaktiv” og stoppe processen for 

oprettelse af ansøgningshandlinger i at fortsætte. 

Givet at disse er overholdt vil ansøgningshandlingerne alle følge det primære flow beskriver i Bilag 5.3 – ”Ansøgningshandlinger 

flowchart”. De følgende afsnit er mere dybdegående, mens dette flowchart giver et overblik over den generelle proces. 
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4.3 Ansøgningshandling: Bilag og specifikt bilag 

Ansøgningshandlinger med ansøgningshandlingsgruppen ”Bilag” er en af de mere omfattende, da den findes i mange variatio-

ner. I hovedprocessen bliver en del forskellige ansøgningshandlinger af typen ”Bilag” eller ”Specifikt bilag” oprettet, dog er der 

også nogle specielle tilfælde som bliver kørt udenom hovedprocessen. Disse tilfælde er nærmere beskrevet i Kapitel ”4.3.1 - An-

søgningshandlinger oprettet via flere processer” og kapitel ”4.3.2 - Ansøgningshandlinger med egen ”.  

Før hovedprocessen starter skal alle kriterier beskrevet i afsnit ”4.2 - Kriterier før ansøgningshandlinger bliver oprettet” være 

overholdt. 

I hovedprocessen er der nogle forskellige felter som er vigtige når ansøgningshandlingerne bliver oprettet, som er fremhævet i 

nedenstående billede. 

 

Figur 38 - Ansøgningshandling: Bilag mangler 

Hvordan disse felter har indflydelse på ansøgningshandlingerne er vist i tabellen nedenfor. Denne beskriver derved hvad der sker 

når man gemmer en ansøgning, baseret på værdien i de felter vist i de fire første kolonner.  

Hvis et felt er markeret med ”-” betyder det at esas ikke kigger på dette felts værdi. 

Sagsbehand-

lings-status 

Frist mang-

lende doku-

mentation 

Øvrig felter Alle bilag 

modtaget 

Konsekvenser når man gemmer ansøgningen 

Færdigbehandlet - - - Alle ansøgningshandlinger i ansøgningshandlingsgrup-

pen ”Bilag” sættes til status ”Inaktiv” 

Der bliver ikke oprettet andre ansøgningshandlinger 

inden for denne ansøgningshandlingsgruppe. 

- Overskredet 

dags dato 

- - 

Ikke færdigbe-

handlet 

Fremtidig eller 

ingen dato 

-  Ja Alle ansøgningshandlinger med typen ”Specifikt bilag” 

sættes til status ”Inaktiv”. 

Ikke færdigbe-

handlet 

Fremtidig eller 

ingen dato 

Frist eksamens-

bevis: I fremti-

den 

Ja Opdaterer eller opretter ansøgningshandlingen ”Sup-

plér ansøgning” med oprettelsesårsag ”Frist mang-

lende dokumentation”.  

Ikke færdigbe-

handlet 

Fremtidig eller 

ingen dato 

Frist eksamens-

bevis: Overskre-

det dags dato 

Ja Sætter ansøgningshandlingen med ”Supplér ansøg-

ning” og oprettelsesårsag ”Frist manglende dokumen-

tation” til status ”Inaktiv”. 
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Sagsbehand-

lings-status 

Frist mang-

lende doku-

mentation 

Øvrig felter Alle bilag 

modtaget 

Konsekvenser når man gemmer ansøgningen 

Ikke færdigbe-

handlet 

Fremtidig eller 

ingen dato 

- Nej Ansøgningshandlingen ”Supplér ansøgning” oprettes 

eller opdateres. 1 

 

Ikke Færdigbe-

handlet 

Overskredet 

dags dato 

- Nej Ansøgningshandlingen ”Supplér ansøgning” sættes til 

status ”inaktiv”. 1 

Ikke Færdigbe-

handlet 

Fremtidig eller 

ingen dato 

Feltet ”Bemærk-

ninger” indehol-

der data 

Nej Ansøgningshandlingen ”Bemærkning fra sagsbehand-

leren” oprettes eller opdateres med den bemærkning 

som står på ansøgningen. 

 

Ikke Færdigbe-

handlet 

Fremtidig eller 

ingen dato 

Feltet ”Bemærk-

ninger” indehol-

der ikke data 

Nej Ansøgningshandlingen ”Bemærkning fra sagsbehand-

leren” vil blive sat til status ”Inaktiv”. 

Tabel 7 - Ansøgningshandlinger på ansøgningen 

Når esas har været igennem alle felter og scenarier beskrevet i Tabel 7, vil esas undersøge om nogle specifikke bilag mangler. 

esas vil tjekke felterne beskrevet i Tabel 8, dog med antagelse af at: 

 ”Alle bilag modtaget” er sat til ”Nej” eller ikke sat. 

 ”Sagsbehandlingsstatus” er ikke ”Færdigbehandlet” 

 ”Frist for dokumentation” er ikke overskredet.  

Felt sat til ”Mang-

ler” 

Ansøgningshandling som oprettes eller opdateres Hvis feltet ændres fra vær-

dien ”Mangler” 

Eksamensbevis Dokumentation for eksamensbevis mangler. 

Bemærkninger omkring eksamensbevis, som står på ansøgningen, til-

føjes i ansøgningshandlingsbeskrivelsen. Deadline på ansøgningshand-

lingen sættes til ”Frist eksamensbevis”. 

Hvis denne er tom, sættes deadline til ”Frist manglende dokumenta-

tion”.. 

 

Ansøgningshandling af denne 

type deaktiveres 

                                                                        
1 Der er et ekstra tjek om ansøgningen har data i det felt som hedder ”Valider Data”, dog burde dette felt altid være udfyldt og der derfor ikke 

gældende for det generelle flow.  
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Felt sat til ”Mang-

ler” 

Ansøgningshandling som oprettes eller opdateres Hvis feltet ændres fra vær-

dien ”Mangler” 

Ansøgning om di-

spensation for kan-

didatregel 

Ansøgning om dispensation til kandidatreglen Ansøgningshandling af denne 

type deaktiveres 

Dokumentation for 

erhvervserfaring 

Bilag mangler for erhvervserfaring Ansøgningshandling af denne 

type deaktiveres 

Dokumentation for 

uddannelse 

Vi mangler dokumentation for tidligere bestået videregående uddan-

nelse. 

Tillad tro-og-love erklæring fra ansøgningen tilføjes også til ansøg-

ningshandlingen. 

Ansøgningshandling af denne 

type deaktiveres 

Motiveret ansøg-

ning 

Vi mangler en motiveret ansøgning fra dig Ansøgningshandling af denne 

type deaktiveres 

Tabel 8 - Mangler bilag 

esas vil igennem Tabel 8 sørge for at give besked til ansøgeren om, at der er en specifik bilagstype de mangler at vedhæfte an-

søgningen. Felterne i Tabel 8 er markeret i Figur 39 og Figur 40. 

 

Figur 39 - Bilag mangler 

 

Figur 40 - Kandidatregel 

esas også sætte gang i systemjobbet der opretter ansøgningshandlinger beskrevet i afsnit 4.3.1 Ansøgningshandlinger oprettet 

via flere processer.  
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Som sagsbehandler er det muligt at rykke for samme manglende dokumentation flere gange, af typen ”Specifikt bilag”.  

Når en tidligere ansøgningshandling i nemStudie er blevet besvaret og har status ”Udført”, vil de relaterede felter på ansøgnin-

gen i esas, blive sat til ”ikke vurderet”. Her har sagsbehandleren mulighed for at rykke for dokumentation flere gange, ved at 

sætte dokumentation af typen ”Specifikt bilag” til ”Mangler”, hvorefter der vil blive oprettet en ny ansøgningshandling i nemStu-

die, med status ”Afventer”. 

Hvis der allerede findes en ansøgningshandling med status ”Afventer” vil den eksisterende ansøgningshandling blive opdateret 

hvis f.eks. frist eller bemærkning til den manglende dokumentation ændres på ansøgningen.  

Specifikt for når feltet ”eksamensbevis” på en ansøgning sættes til ”Mangler” vil der blive vist to øvrige felter på ansøgningen:  

• Frist eksamensbevis  

• Bemærkning eksamensbevis  

Her skal sagsbehandleren udfylde begge felter, for at oprette en ny ansøgningshandling i nemStudie.  

 

 

Figur 41 - Eksamensbevis 

 

4.3.1 Ansøgningshandlinger oprettet via flere processer 

Der findes en række processer som både indgår i hovedprocessen, som opretter flertallet af ansøgningshandlingerne, men også 

kører for sig selv. Processerne starter når der oprettes eller ændres en entitetspost med status ”Bilag mangler” på følgende enti-

teter:  

 Prøver udover adgangsgivende uddannelse 

 Erhvervserfaring, -praktik og militærtjeneste 

 Andre aktiviteter efter det 15. fyldte år 

 Højskoleophold, dagskole m.m. 

 Udlandsophold 

 Videregående uddannelser 

kører for sig selv når forskellige felter får en værdi.  

Disse entiteter findes under ”Kvote 2” og ”Supplerende oplysninger, adgangsgrundlag” på ansøgningen som vist på Figur 42 og 

Figur 43. 
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Figur 42 - Kvote 2-ansøgningshandlinger 

 

Figur 43 - Ansøgningshandling: Videregående uddannelser 

For at en ansøgningshandling oprettes, skal feltet ”Frist manglende dokumentation” på ansøgningen være sat til en dato i fremti-

den, feltet ”Alle bilag modtaget” sat til ”Nej”, feltet ”Sagsbehandlingsstatus” er ikke ”Færdigbehandlet”, og feltet ”Status” er sat 

til ”Mangler” på entitetsposten. Nedenstående tabel beskriver hvilken ansøgningshandling der oprettes, hvis entitetsposten har 

status ”Mangler”. 

Frist manglende 

dokumentation 

Entitetspost med status lig ”Bilag 

mangler” 

Ansøgningshandling som op-
rettes eller opdateres 

Hvis status ændres fra værdien 

”Mangler” 

I fremtiden Udlandsophold (Udlandsophold) Dokumentation for udlands-
ophold mangler 

Denne ansøgningshandling 
bruger følgende felter fra en-
titeten: 

 Land 

 Aktivitet 

 Start (dato) 

 Slut (dato) 

Deaktiver ansøgningshandling af 

denne type 
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Frist manglende 

dokumentation 

Entitetspost med status lig ”Bilag 

mangler” 

Ansøgningshandling som op-
rettes eller opdateres 

Hvis status ændres fra værdien 

”Mangler” 

I fremtiden Anden aktivitet (Andre aktiviteter 

efter 15. fyldte år) 

Dokumentation for anden ak-
tivitet mangler 

Denne ansøgningshandling 
bruger følgende felter fra en-
titeten: 

 Institution/ Organi-
sation 

 Aktivitet 

 Start (dato) 

 Slut (dato) 

Deaktiver ansøgningshandling af 

denne type 

I fremtiden Erfaring (Erhvervserfaring, -prak-

tik of militærtjeneste) 

Dokumentation for erhvervs-
erfaring mangler 

Denne ansøgningshandling 
bruger følgende felter fra en-
titeten: 

 Arbejdsart 

 Virksomhed 

 Start (dato) 

 Slut (dato) 

Deaktiver ansøgningshandling af 

denne type 

I fremtiden Kurser og skoleophold (Højskole-

ophold, dagskole m.m.) 

Dokumentation for skoleop-
hold mangler 

Denne ansøgningshandling 
bruger følgende felter fra en-
titeten: 

 Skole 

 Start (dato) 

 Slut (dato) 

Deaktiver ansøgningshandling af 

denne type 

I fremtiden Videregående uddannelse (Vide-

regående uddannelser) 

Dokumentation for videregå-
ende uddannelse mangler 

Denne ansøgningshandling 
bruger følgende felter fra en-
titeten: 

 Institutionsnavn 

 Optagelsesområde-
navn 

 Påbegyndt år 

Deaktiver ansøgningshandling af 

denne type 

I fremtiden Prøve (Prøver udover adgangsgi-

vende uddannelse) 

Dokumentation for prøve 
mangler 

Denne ansøgningshandling 
bruger følgende felter fra en-
titeten: 

Deaktiver ansøgningshandling af 

denne type 
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Frist manglende 

dokumentation 

Entitetspost med status lig ”Bilag 

mangler” 

Ansøgningshandling som op-
rettes eller opdateres 

Hvis status ændres fra værdien 

”Mangler” 

 Type 

 Fag 

 Niveau 

 Bestået år 

 Mundtlig karakter 

 Skriftlig karakter 

Tabel 9 - Ansøgningshandlinger for hjælpeentiteter 

Når esas har tjekket ovenstående entiteter, er hovedprocessen kørt færdig. 

4.3.2 Ansøgningshandlinger med egen proces 

Ud over hovedprocessen er der tre øvrige processer som opretter ansøgningshandling ift. manglende bilag. Ansøgningshandlin-

gerne oprettes på baggrund af følgende tre entiteter på ansøgningen: 

 Erfaring RKV 

 Anden erfaring RKV 

 Anden uddannelse RKV 

Når disse entiteter bliver oprettet eller status bliver ændret, vil en proces undersøge relevante felter på ansøgningen og oprette 

en ansøgningshandling inden for ansøgningshandlingsgruppen ”Bilag”. Nedenstående tabel beskriver hvordan ansøgningshand-

lingen oprettes eller opdateres på baggrund af de tre entiteters felters værdier. 

Entitet Status på 

entitet 

Ansøgning: 

Alle bilag 

modtaget 

Ansøgning: Sagsbe-

handlingsstatus 

Ansøgning: Frist 

manglende doku-

mentation 

Ansøgningshandlinger 

Erfaring RKV 

 

Bilag 

mangler 

Nej / ikke ud-

fyldt 

Ikke færdigbehand-

let 

I fremtiden eller 

tom 

Opret eller opdater ”Dokumenta-
tion for erhvervserfaring mang-
ler” 

Følgende felter indgår i ansøg-
ningshandlingen: 

 Arbejdsgiver 

 Arbejdsopgaver 

 Start (dato) 

 Slut (dato) 

 Tillad tro-og-love erklæ-
ring 

Ikke ”Bilag 

mangler” 

- - - Sætter ansøgningshandling med 
handlingsgruppe ”Bilag” til inak-
tiv. 

- Ja - - 

- - Færdigbehandlet - 
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Entitet Status på 

entitet 

Ansøgning: 

Alle bilag 

modtaget 

Ansøgning: Sagsbe-

handlingsstatus 

Ansøgning: Frist 

manglende doku-

mentation 

Ansøgningshandlinger 

- - - Overskredet dags 

dato 

Anden erfa-

ring RKV 

Bilag 

mangler 

Nej / ikke ud-

fyldt 

Ikke færdigbehand-

let 

I fremtiden eller 

tom 

Opret eller opdater ”Dokumenta-
tion for anden erfaring mangler” 

Følgende felter indgår i ansøg-
ningshandlingen: 

 Aktivitetstype 

 Beskrivelse 

 Start (dato) 

 Slut (dato) 

 Tillad tro-og-love erklæ-
ring 

Ikke ”Bilag 

mangler” 

- - - Sætter ansøgningshandling med 
handlingsgruppe ”Bilag” til inak-
tiv. 

- Ja - - 

- - Færdigbehandlet - 

- - - Overskredet dags 

dato 

Anden ud-

dannelse RKV 

Bilag 

mangler 

Nej / ikke ud-

fyldt 

Ikke færdigbehand-

let 

I fremtiden eller 

tom 

Opret eller opdater ”Dokumenta-
tion for anden uddannelse mang-
ler” 

Følgende felter indgår i ansøg-
ningshandlingen: 

 Fag 

 Relevans 

 Start (dato) 

 Slut (dato) 

 Tillad tro-og-love erklæ-
ring 

Ikke ”Bilag 

mangler” 

- - - Sætter ansøgningshandling med 
handlingsgruppe ”Bilag” til inak-
tiv. 

- Ja - - 

- - Færdigbehandlet - 

- - - Overskredet dags 

dato 

Tabel 10 - Ansøgningshandlinger på RKV 
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Processen starter med at finde ud af om der eksisterer en ansøgningshandling med ansøgningshandlingsgruppen ”Bilag” på den 

relaterede entitet. Hvis der gør, vil den opdatere denne ansøgningshandling, hvis alle felterne er udfyldt, og ellers vil den oprette 

en ny. 

4.3.3 Svar på bilag 

Når en ansøger svarer på en ansøgningshandling gennem nemStudie, vil ansøgningshandlingens status blive sat til ”Udført” og 

opdateres i esas. Dette vil derefter opdatere feltet ”Integrationsstatus” på ansøgningen. 

Når esas modtager en opdateret ansøgningshandling hvor følgende gælder: 

 Ansøgningshandling status = ”Udført” 

 Ansøgningshandling Ansøgningshandlingsgruppe = ”Bilag” 

Så vil følgende felt på ansøgningen blive opdateret: 

 Feltet ”Integrationsstatus” = ”Bilag opdateret” 

I dette tilfælde vil et bilag også blive opdateret på ansøgningen.  

4.3.3.1 Tro-og-love erklæring 

Når en ansøger svarer på ansøgningshandlingerne. vil feltet ”Ansøgers valg” også blive opdateret på den tilsvarende ansøgnings-

handling. Når dette felt opdateres, vil systemet tjekke om ”Tillad tro-og-love erklæring” er sat til ja eller nej på de tre entiteter 

nævnt i kapitel ”4.3.2 - Ansøgningshandlinger med egen proces” eller på ansøgningen. Hvis dette er sandt, vil den opdatere ”Til-

lad tro-og-love erklæring” på de forskellige entiteter alt efter hvad ansøgeren har svaret.  

4.4 Ansøgningshandling: Tilbud 

Tilbud bliver oprettet igennem hovedprocessen, hvor alle kriterier beskrevet i kapitel ”4.2 - Kriterier før ansøgningshandlinger 

bliver oprettet” skal være overholdt, før en ansøgningshandling med typen ”Tilbud” bliver oprettet. Der oprettes ansøgnings-

handlinger omkring tilbud til ansøgninger fra optagelse.dk, og andre ansøgningshandlinger for ansøgninger som ikke er fra opta-

gelse.dk. Om en ansøgning er fra optagelse.dk ses ud fra feltet ”Kilde” på ansøgningen. 

4.4.1 Optagelse.dk 

Hvis en ansøgning har kilden ”optagelse.dk” vil den oprette ansøgningshandlinger ud fra følgende tabel. 

Optagelsesafgørelse Ansøgningshandling status Betinget optag Ansøgningshandlinger oprettet 

Studieplads Ansøgningshandling findes 

med status ”Afventer”  

- Opdater ansøgningshandlingen ”Tilbudt Studieplads 

fra KOT”.  

Deadline sættes til feltet pladstilbudssvarfrist fra an-

søgningen. 

Studieplads Ansøgningshandling findes 

ikke  

- Opret ”Tilbudt Studieplads fra KOT” 

Standbyplads - Nej / ingen data Opret  eller opdater ansøgningshandlingen ”Tilbudt 

Standbyplads”.  

Deadline sættes til feltet pladstilbudssvarfrist fra an-

søgningen. 

Standbyplads - Ja Opret eller opdater ansøgningshandlingen ”Tilbudt 

betinget standbyplads”.  
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Optagelsesafgørelse Ansøgningshandling status Betinget optag Ansøgningshandlinger oprettet 

Deadline sættes til feltet pladstilbudssvarfrist fra an-

søgningen. 

Tabel 11 - Tilbud til Optagelse.dk 

Ved alle ansøgningshandlinger som oprettes på ansøgninger, hvor kilden er optagelse.dk, vil feltet ”Må vises efter” på ansøg-

ningshandlingen blive sat til den 28/07 kl. 00.00. Denne dato er sat i ISV-konfigurationen via feltet ”KOT-svar på ansøgninger”. 

Dette gør at ansøgningshandlingen ikke vil blive vist i nemStudie før efter det pågældende tidspunkt.  

 

4.4.2 Ikke optagelse.dk 

Hvis ansøgningens kilde ikke er optagelse.dk, vil ansøgningshandlinger oprettes på baggrund af efterfølgende tabel. 

 Ansøgningens kilde er ikke lig med optagelse.dk 

 Ansøgningens optagelsesstatuts = Tilbudt 

Optagelsesafgørelse Ansøgningshandlings-

status 

Betinget 

optag 

Områdenummeropsætning 

byttelisteopsætning 

Ansøgningshandlinger oprettet 

Studieplads Ansøgningshandling 

findes med status ”Af-

venter” 

Nej / in-

gen data 

- Ansøgningshandlingen ”Tilbud om 

studieplads” opdateres.  

Deadline sættes til feltet pladstil-

budssvarfrist fra ansøgningen. 

Studieplads Ansøgningshandling 

findes med status ”Af-

venter” 

Ja - Ansøgningshandlingen ”Tilbudt be-

tinget studieplads” opdateres.  

Deadline sættes til feltet pladstil-

budssvarfrist fra ansøgningen. 

Studieplads Ansøgningshandling 

findes ikke  

Nej / in-

gen data 

ikke indeholder data Ansøgningshandlingen ”Tilbud om 

studieplads” oprettes. 

Sætter feltet valgmulighed til ”Ja 

eller nej”. 

Studieplads Ansøgningshandling 

findes ikke  

Nej / in-

gen data 

indeholder data Ansøgningshandlingen ”Tilbud om 

studieplads” oprettes. 

Feltet valgmulighed sættes til ”Ja 

med bytteliste eller nej”. 

Studieplads Ansøgningshandling 

findes ikke  
Ja ikke indeholder data Ansøgningshandlingen ”Tilbudt be-

tinget studieplads” oprettes. 

Feltet valgmulighed sættes til ”Ja 

eller nej”. 

Studieplads Ansøgningshandling 

findes ikke  

Ja indeholder data Ansøgningshandlingen ”Tilbudt be-

tinget studieplads” oprettes. 

Feltet valgmulighed sættes til ”Ja 

med bytteliste eller nej”. 
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Optagelsesafgørelse Ansøgningshandlings-

status 

Betinget 

optag 

Områdenummeropsætning 

byttelisteopsætning 

Ansøgningshandlinger oprettet 

Standbyplads - Nej / in-

gen data 

- Opret eller opdater ansøgnings-

handlingen ”Tilbudt Standbyplads”.  

Deadline sættes til feltet pladstil-

budssvarfrist fra ansøgningen. 

Standbyplads - Ja - Opret eller opdater ansøgnings-

handlingen ”Tilbudt betinget stand-

byplads”. 

Deadline sættes til feltet pladstil-

budssvarfrist fra ansøgningen. 

Tabel 12 - Tilbud til andet end Optagelse.dk 

Herefter vil den oprette ansøgningshandlinger om tilbud ift. Specialiseringer: 

Hvis områdenummeropsætningen har sat feltet: 

 Ansøgning ”Specialisering efter optag” = ”Ja” 

 

Figur 44 - Områdenummeropsætning 

Vil ansøgningshandlingen med oprettelsesårsag ”tilbud om plads” blive opdateret til at have type lig med ”Tilbud med specialise-

ring”. Dette giver ansøgeren mulighed for at være en specialisering når de takker ja til tilbuddet.  

Bemærk! At hvis følgende to felter på områdenummeropsætningen ikke er sat, vil ansøgeren kun se en tom liste. Dvs. at feltet 

”Maksimalt antal områdespecialiseringsprioriteter” også skal være sat, ikke kun en liste af områdespecialiseringer. 
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Figur 45 - Områdespecialisering 

Hvis ansøgningens kilde ikke er optagelse.dk eller optagelsesstatus ikke er lig med [Tilbudt] eller Optagelsesafgørelse ikke er 

hverken Standbyplads eller Studieplads, vil hovedprocessen sætte alle ansøgningshandlinger i ansøgningshandlingsgruppen ”til-

bud” til status inaktiv. 

4.4.3 Svar på tilbud 

Når en ansøger svarer på en ansøgningshandling igennem nemStudie vil ansøgningshandlingens status blive sat til ”Udført” og 

opdateres i esas. Dette vil derefter opdatere to felter på ansøgningen: integrationsstatus og optagelsesstatus. 

Så når esas modtager en opdateret ansøgningshandling hvor følgende gælder: 

 Ansøgningshandling status = ”udført” 

 Ansøgningshandling Ansøgningshandlingsgruppe = ”Tilbud” 

 Ansøgning optagelsesafgørelse = Studieplads eller Standbyplads 

Så vil følgende felt på ansøgningen blive opdateret: 

 Ansøgningshandlingen Ansøgers valg er sat til  ”Ja”, så vil ansøgningens Optagelsesstatus = ”Bekræftet”. 

 Ansøgningshandlingen Ansøgers valg er sat til  ”Nej”, så vil ansøgningens Optagelsesstatus = ”Nej tak”. 

 Ansøgning integrationsstatus =  ”Opdateret”. 

Disse felter sættes derved på baggrund af ansøgerens valg.  

4.5 Ansøgningshandling: Annuller 

Som for de forrige afsnit, bliver ansøgningshandlinger af typen ”Annuller”, oprettet igennem hovedprocessen. Hovedprocessen 

starter udelukkende når alle kriterier beskrevet i kapitel 4.2 - Kriterier før ansøgningshandlinger bliver oprettet er overholdt. Her 

opdeles de oprettede ansøgningshandlinger i ansøgninger med kilden ”Optagelse.dk” og ansøgninger fra øvrige kilder. 

Hvis ingen af nedenstående kriterier bliver opfyldt vil processen sætte alle ansøgningshandlinger under ansøgningshandlings-

gruppen ”Annuller” til status inaktiv.  

4.5.1 Optagelse.dk 

Hvis kilden på en ansøgning er ”optagelse.dk” kan ansøgeren ikke annullere sin ansøgning igennem nemStudie. Dog vil systemet 

alligevel altid oprette en ansøgningshandling med information omkring annullering. I dette tilfælde vil den oprette en ny ansøg-

ningshandling, eller opdatere hvis den allerede findes, med følgende tekst under titlen ”Annuller ansøgning”. 
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Dansk tekst Engelsk tekst 

Annullering skal ske på optagelse.dk Cancel your application on optagelse.dk 

Dette har kun typen “information”, således at ansøgeren ikke kan interagere med handlingen på nemStudie.  

4.5.2 Ikke optagelse.dk 

Hvis kilden på ansøgning ikke er optagelse.dk, kan man annullere ansøgningen igennem en ansøgningshandling. ”Annuller”-an-

søgningshandlinger oprettes hver gang følgende tre kriterier er overholdt. 

 Ansøgningens kilde er ikke ”optagelse.dk” 

 Uddannelsestypen er enten ”åben uddannelse” eller ”ordinær uddannelse” 

 Hvis uddannelsestypen er ”åben uddannelse”, så skal PUE’ens tilmeldingsfrist også være efter dags dato 

 

Figur 46 - PUE'ens tilmeldingsfrist 

Når dette er overholdt vil der blive oprettet eller opdateret ansøgningshandling ved navn ”Annuller ansøgning”. Hvis der er tale 

om åben uddannelse, vil ansøgningshandlingens deadlinefelt blive sat til tilmeldingsfristen på PUE’en.  

4.5.3 Svar på annullering 

Når en ansøger svarer på en ansøgningshandling igennem nemStudie, vil ansøgningshandlingens status blive sat til ”Udført” og 

dette opdateres i esas. Dette vil derefter opdatere feltet ”Integrationsstatus” på ansøgningen. 

Når esas modtager en opdateret ansøgningshandling hvor følgende gælder: 

 Ansøgningshandling status = ”Udført” 

 Ansøgningshandling Ansøgningshandlingsgruppe = ”Annuller” 

 Ansøgningshandling ansøgers valg  = ”Annullering” 

Så vil følgende felt på ansøgningen blive opdateret: 

 Integrationsstatus =  ”Annulleret” 

4.6 Ansøgningshandling: Opdater status 

Som for de forrige afsnit, bliver ansøgningshandlinger af typen ”Opdater status”, oprettet igennem hovedprocessen. Hovedpro-

cessen starter udelukkende når alle kriterier beskrevet i kapitel 4.2 - Kriterier før ansøgningshandlinger bliver oprettet er over-

holdt. Her opdeles de oprettede ansøgningshandlinger i ansøgninger med kilden ”Optagelse.dk” og ansøgninger fra øvrige kilder. 

Hvis ingen af kriterierne overholdes, vil processen sætte alle ansøgningshandlinger under ansøgningshandlingsgruppen ”Opdater 

status” til status inaktiv.  
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Ansøgningshandlinger i ansøgningshandlingsgruppen ”Opdater status”, opdaterer status på ansøgningen i nemStudie, ud fra 

nogle fastsatte kriterier. Nedenfor gennemgås de forskellige scenarier, hvor ansøgningshandlinger i gruppen ”Opdater status” 

anvendes. 

4.6.1 Optagelse.dk 

For ansøgninger der kommer fra Optagelse.dk, vil status på ansøgningen i nemStudie, opdateres til ”Ikke optaget”, hvis optagel-

sesafgørelsen på ansøgningen i esas er sat til ”Ikke optaget” og optagelsesstatus er ”Tilbagemeldt”. Statussen på ansøgningen i 

nemStudie vises først når deadline sat i feltet ”Må vises efter”, er overskredet. Datoen er 28/07 for ansøgninger fra Optagelse.dk 

Optagelsesafgørelse Optagelsesstatus Må vises efter Status på ansøgningen i nemStudie 

Ikke optaget Tilbagemeldt 28/07 (kan redigeres) ”Ikke optaget” 

Tabel 13 - Opdater status for Optagelse.dk 

Det er muligt at redigere feltet ”Må vises efter”, hvis man gerne vil give ansøger besked om at de ikke er optaget på et andet 

tidspunkt. 

4.6.1.1 Feltet ”Må vises efter” 

Hvis felter på ansøgningen er sat som på følgende liste, sættes ”Må vises efter” til 28/07, som er KOT-optag datoen angivet på 

ISV-konfigurationen. Denne vil dog blive opdateret til samme dag kl. 24.00, hvis optagelsesafgørelse eller optagelsesstatus æn-

dres til noget andet. Felter på ansøgningen: 

 Sagsbehandlingsstatus = Færdigbehandlet  

 Sagsbehandlingsafgørelse = Ikke optagelsesberettiget / Afslag  

 Optagelsesafgørelse = Ikke optaget  

 Optagelsesstatus = Tilbagemeldt  

4.6.2 Ikke optagelse.dk 

For ansøgninger der ikke kommer fra Optagelse.dk, vil status på ansøgningen i nemStudie, opdateres til ”Afslag”, hvis sagsbe-

handlingsstatus på ansøgningen i esas er sat til ”Færdigbehandlet” og sagsbehandlingsafgørelse er ”Ikke optagelsesberettiget” 

eller ”Afslag”. 

Sagsbehandlingsstatus Sagsbehandlingsafgørelse Må vises efter Status på ansøgningen i nemStudie 

Færdigbehandlet Ikke optagelsesberettiget Kl. 24.00, 

samme dag 

som ændring 

på ansøgning 

”Afslag” 

Færdigbehandlet Afslag Kl. 24.00, 

samme dag 

som ændring 

på ansøgning 

”Afslag” 

Tabel 14 - Opdater status for "ikke Optagelse.dk" 

Feltet ”Må vises efter” sættes til samme dag som ændringen er lavet, kl. 24.00. Med deadline ”Må vises efter”, har studieadmini-

strativ medarbejder mulighed for at fortryde statusopdateringen, før den vises, og give bl.a. top-up ansøgninger mulighed for at 

definere hvornår status skal vises. Man kan foretage en masseredigering af feltet ”Må vises efter” på de relevante ansøgnings-

handlinger, så man selv kan definere hvornår afslag må vises. 
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4.6.3 Status i nemStudie  

I nemStudie vil feltet ”Status” på oversigten over ansøgninger blive vist på følgende måde ved optag:  

esas status  Status vist i nem-
Studie  

Kræver ansøgningshandling med type ”Ikke 
optaget” og vises efter tidspunkt i feltet 
”Må vises efter”? 

Sagsbehandlingsafgørelse = Ikke optagelses-
berettiget / Afslag  
  

Afslag  Ja  

Optagelsesafgørelse = Ikke optaget  Ikke optaget  Ja  

Optagelsesstatus = Nej tak  Nej tak  Nej – vises med det samme  

Optagelsesstatus = Ikke svaret  Ikke svaret  Nej – vises med det samme  

Optagelsesstatus = Bekræftet  Optaget  Nej – vises med det samme  

Tabel 15 - Status på nemStudie 

Ved afsendelse af tilbud, vil status i nemStudie blive opdateret ud fra følgende:  

 Status på ansøgningen i nemStudie = Modtaget 

o hvis der ikke er nogen ny kommunikation eller ansøgningshandling  

o eller ”Må vises efter” på disse er før dags dato.  

 Status på ansøgningen i nemStudie = Afventer  

o hvis der findes en kommunikation eller ansøgningshandling hvor dags dato er efter ”Må vises efter”   

o og ansøgningshandlingen eller kommunikationen ikke er besvaret / læst.  
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5 Bilag 
Betydningen af de forskellige symboler er beskrevet i Tabel 1 – Betydning af symboler brugt i flowchart. 
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5.1 Besked fra esas flowchart 

Synkronisering af kommunikation fra esas til nemStudie

ne
m

St
ud

ie
e

sa
s

Start
esas opdaterer kommunikation:
Emne = opdateret ift. kom.skab.

Meddelelse = opdateret ift. kom.skab.
Hvad er status?  Klar til 

fletning 

 Færdig 

Oprettet kommunikation:
Type =  Besked 

nemStudie opretter kommunikation i 
nemStudie

Er  Må vises 
efter  

overskedet?
Kommunikation er synlig i nemStudie.Ja

Nej

 Kladde 

Hvad er status?  Færdig 

 Fejl 

Esas opdaterer kommunikation:
Synkroniseret til nemStudie =  Ja 

Sagsbehandler retter fejl 
beskrevet i fejlbeskrivelse.

Sagsbehandler sætter 
status til  Klar til fletning 

Job hyppighed:
Hvert 5. minut

Job køretid:
20-70 kommunikationer 

pr. minut.

Job hyppighed:
Hvert 15. minut

Job køretid:
1-10 minutter

Job hyppighed:
Hvert 5. minut

Job køretid:
Ca. 1 minut

Synligt i esas at kommunikation er 
synkroniseret til nemStudie.

 

 



C0200 - Vejledning i kommunikation, esas og nemStudie 

 

 © 2022 Netcompany 51/52 

5.2 Besked fra nemStudie flowchart 

Synkronisering af kommunikation fra nemStudie til esas
e

sa
s

n
e

m
S

tu
d

ie

, 

Start

nemStudie opretter ny 
kommunikation:

Titel = starter med  SV: 
Status =  Ulæst 

Kommunikation er synlig i esas.

Svar

Ansøger skriver 
besked og trykker 

send.

Opret ny besked
Ansøger vælger 
 opret besked   

skriver besked og 
trykker send.

esas opretter kommunikation:
Type =  Besked 
Kilde =  ansøger 
Status =  Færdig 

nemStudie opretter ny 
kommunikation:
Status =  Ulæst 

nemStudie opdaterer 
kommunikation:
Status =  Sendt 

Job hyppighed:
Hvert 5. minut

Job køretid:
Ca. 1 minut

Job hyppighed:
Hvert 15. minut

Job køretid:
1-10 minutter
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5.3 Ansøgningshandlinger flowchart 

Synkronisering af ansøgningshandlinger med nemStudie

n
e

m
S

tu
d

ie
e

sa
s

Start

nemStudie henter 
ansøgningshandling

Oprettet 
ansøgningshandling

Ansøgningshanldingen er synlig i 
nemStudie.

Ja
Hvad er status / 

type?
Status =  Afventer  og

Type = Ikke  Opdater status 

Status =  Udført  og
Type =  Opdater status 

Øvrige

Hvad er typen?

 Valg  eller
 Bilag  eller

 Tilbud med specialisering  eller
 Specifikt bilag 

Ansøgeren besvarer 
ansøgningshandlingen

 Information 

Nej

Er  Må vises 
efter  

overskedet?

Ja

Anøsgningshandlingen 
er ikke længere synlig i 

nemStudie.

esas opdaterer ansøgningshandlingen:
Status =  Udført  

Udført af ansøger = det gældende tidspunkt,
Evt. Ansøgers valg.

Svar på ansøgningshandling er synlig i 
esas.

Nej

Er  deadliner  
overskedet? Ja

Esas opdaterer 
ansøgningshandling:

Sætter status til inaktiv.

nemStudie opdaterer status på 
ansøgningen til  Ikke optaget   hvis 
dette også gælder for felterne på 

ansøgningen i esas.

Ansøger kan nu se en ny status på sin 
ansøgning.

Job hyppighed:
15 minutter

Job køretid:
1-10 minutter

Job hyppighed:
5 minutter

Job køretid:
Ca. 1 minut

Nej

Er  Må vises 
efter  

overskedet?

 


