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 Introduktion til esas 

1.1 Brugervejledningens opbygning 

 

  

Introduktion Brugervejledningen i esas er bygget op som et opslagsværk for de studieadministrative medarbejdere og insti-

tutionsspecialisterne. Den består af en introduktion til generel navigation og menuer i esas, samt en vejledning 

i de enkelte funktionaliteter.  

Brugervejledningen vil ikke gennemgå alle funktionaliteter trin-for-trin, men vil beskrive dem, så det er klart, 

hvordan de anvendes.  

Alle skærmbilleder er taget fra testmiljø og med testdata. Der er derfor ingen personhenførbare oplysninger. 

Yderligere trin-for-trin vejledninger udarbejdes separat. 

Væsentlige pointer 
fremhæves 

I brugervejledningen bliver beskrivelser, instruktioner og links fremhævet for at overskueliggøre væsentlige 

pointer i forbindelse med brugen af esas. De fremhævede pointer skal hjælpe læseren til hurtigt at identificere 

de vigtigste aspekter af et afsnit. 

 

 

 

Stifinder 
Der fremgår i brugervejledningen en ”stifinder”, som hjælper med at finde den korrekte entitet i esas. Den før-

ste kolonne med tekst viser arbejdsområdet (for eksempel ”Studerende”, Uddannelse” eller ”Optagelse / Til-

melding). Den anden kolonne med tekst viser overskriften på samlingen af entiteter, og den tredje kolonne 

med tekst viser den konkrete entitet, man skal tilgå i esas. 

      

 
[ARBEJDSOMRÅDE]  [SAMLING AF ENTITETER]  [ENTITET] 

Med stifinderen kan man altid finde den beskrevne entitet i esas. Bemærk at det ikke er alle entiteter i esas, 

der har en direkte henvisning på hylden. Der findes derfor ingen stifinder for disse entiteter. 

Læs mere om hylden og arbejdsområder i afsnit 2.2 - Navigation i esas. 

Link: Henvisning til webside på internettet. 

Bemærk: Angiver at der er information, du skal være særligt opmærksom på. 

Tip: Hvis der er information, som gør brugen af esas nemmere. 
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1.2 Velkommen til esas 

  

Introduktion esas er afløseren for det studieadministrative system SIS og skal benyttes af danske professionshøjskoler, er-

hvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner, samt Danmarks Journalisthøjskole. esas står for elek-

tronisk studieadministrativt system. 

Designet i esas gør det muligt at skabe overblik over uddannelser og studerende samt deres relaterede aktivite-

ter, hurtigt og simpelt. Arbejdsprocesser understøttes af forskellige automatikker, som opretter, flytter og af-

slutter entitetsposter, når specifikke kriterier er mødt. esas indeholder desuden systemjobs, der ligeledes kan 

oprette diverse entitetsposter, som dog også kan igangsættes manuelt.  

 Tip: Ved længerevarende systemprocesser, kan brugeren med fordel arbejde videre i 

esas i en anden fane i browseren 

Det anbefales at anvende to skærme, når man arbejder med arbejdsprocesser i esas. Det anbefales, at man 

fortrinsvis anvender esas i browserne Google Chrome eller Mozilla Firefox. 

Baggrund esas er udviklet og leveret af Netcompany i samarbejde med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 

(SIU) og uddannelsesinstitutionerne. esas er bygget på Microsoft Dynamics 365-platformen og består af ét cen-

tralt system, hvor uddannelsesinstitutionerne eksisterer som særskilte instanser med egne datasæt og brugere. 

Selvom uddannelsesinstitutionerne deler ét centralt system, så vil det opleves som institutionsspecifikt, grun-

det opdelingen af uddannelsesinstitutionerne og deres tilhørende data.  

Integration med 
andre systemer 

Mens esas understøtter studieadministrationen, så er den tilknyttede selvbetjening, nemStudie, forbeholdt 

ansøgere og studerende. Her kan ansøgere blandt andet søge om optagelse og kommunikere med studieadmi-

nistrationen, mens studerende kan hente karakterudskrifter med mere.  

Ansøgninger overføres automatisk til esas. esas er desuden tilkoblet og udveksler data med myndighedsinte-

grationer såsom Optagelse.dk, CØSA, US2000, CPR, CVR, Danmarks Statistik og Ungedatabasen.  

Uddannelsesinstitutionerne har mulighed for at integrere deres lokale tredjepartssystemer til esas. 
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1.3 Adgang til esas 

Introduktion Det kræver en brugeradgang for at tilgå esas. 

Alle brugere i esas har en sikkerhedsrolle, der bestemmer, hvilke handlinger de kan foretage. Brugere oprettes 

lokalt hos uddannelsesinstitutionerne, og sikkerhedsrollerne defineres via eksisterende brugerstyringssyste-

mer. 

Tilgå esas esas er webbaseret og kan tilgås via en browser. Det er optimeret til den primære arbejdsstation, som består 

af en stationær pc med en eller flere større skærme. Derudover kan tablets og smartphones anvendes til brug 

af esas. Der er dog nogle enheder, hvor esas ikke kan benyttes optimalt på grund af begrænset opløsning og 

skærmformat. 

 

Administration Uddannelsesinstitutionerne er ansvarlige for, at deres brugere kan få adgang til esas, og vil have mulighed for 

at tildele deres egne brugere én af følgende tre adgange til esas brugergrænseflade: 

• Institutionsspecialist 

• Studieadministrativ medarbejder 

• Læseadgang 

Derudover vil der være to yderligere adgange til esas, som administreres fra centralt hold: esas-specialist og 

esas-administrator. 

Alle fem brugeradgange refereres til som sikkerhedsroller og vil blive uddybet i nedenstående. 

Læseadgang Brugere med sikkerhedsrollen læseadgang vil, som navnet antyder, kun have adgang til at læse data i esas. 

Med læseadgangen kan brugere, der ikke har en studieadministrativ rolle, tilgå esas og eksempelvis trække in-

formation ud. Blandt andet er det muligt for brugere med læseadgang at trække rapporter ud fra allerede op-

satte rapporter eller tilgå information, de har brug for i deres daglige arbejde. 

Studieadministrativ 
medarbejder 

Brugere med sikkerhedsrollen studieadministrativ medarbejder har som primær opgave at administrere de stu-

derendes studieforløb. Sikkerhedsrollen giver de studieadministrative medarbejdere adgang til eksempelvis at 

håndtere optag, registrere bedømmelser, tilpasse studieforløb og registrere praktik, merit, studieinaktive peri-

oder samt internationalisering, med mere. Centralt for den studieadministrative medarbejder er den stude-

rende og dennes studieforløb. Den studieadministrative medarbejder er derfor grundlæggende ansvarlig for at 

håndtere den daglige administration af de studerende. 

Institutionsspecialist Brugere med sikkerhedsrollen institutionsspecialist vil ofte varetage samme opgaver som de studieadministra-

tive medarbejdere. Derudover kan institutionsspecialister oprette og vedligeholde uddannelsesstrukturer og 

uddannelseselementer samt opsætte avanceret funktionalitet. Institutionsspecialisten har dermed adgang til 

at administrere såvel studerende og studieforløb som uddannelsesstrukturer og avanceret funktionalitet, her-

under arbejdsprocesser og lignende. Institutionsspecialisten kan derfor være med til at skabe forudsætnin-

gerne for, at den studieadministrative medarbejder kan udføre sit arbejde. 

esas-specialist Brugere med sikkerhedsrollen esas-specialist er placeret centralt hos Styrelsen og kan påtage sig administrator-

rollen. De opretter og vedligeholder entitetsposter, der er bestemt fra centralt hold, herunder uddannelsesak-

tiviteter, uddannelsesstrukturer og lignende. esas-specialisten har ikke adgang til institutionsspecifikke data.  

Link til esas: https://esas.prod.ufmit.dk/  

https://esas.prod.ufmit.dk/
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1.4 Begrebsdefinitioner 

 

  

esas-administrator Brugere med sikkerhedsrollen esas-administrator har de mest udvidede rettigheder til esas og er ligeledes pla-

ceret centralt hos Styrelsen. I modsætning til esas-specialisten har esas-administratoren adgang til institutions-

specifikke data.  

Begrebsdefinitioner Opslagsværk over esas relevante ord og begreber kan tilgås eksternt fra brugervejledningen. Her er det muligt 

at søge og sortere efter foretrukken term, accepteret term og definition.  

 

Dynamics-begreber Se afsnit 2.1 - Oversigt: Dynamics-specifikke begreber. 

Link til begrebsdefinitioner: https://esas-modeller.azurewebsites.net/Home/Begre-

ber/ 

https://esas-modeller.azurewebsites.net/Home/Begreber/
https://esas-modeller.azurewebsites.net/Home/Begreber/
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 Navigation og søgefunktioner 

2.1 Oversigt: Dynamics-specifikke begreber 

Introduktion De følgende afsnit beskriver de vigtigste af de muligheder, brugeren har for at navigere rundt i esas. Dette in-

debærer introduktion til de mest anvendte begreber og funktioner såsom simpel og avanceret søgning, brug af 

genvejstaster, og hvordan brugeren kan skræddersy egne datatræk. 

Introduktion De kommende underafsnit vil introducere flere Dynamics-specifikke begreber, herunder hylden, kontekstme-

nuen, listevisninger og lignende. De mest anvendte begreber samles i en oversigt, som brugeren kan benytte i 

tilfælde af, at vedkommende kommer i tvivl om, hvad der refereres til. 

Oversigt Begreb Beskrivelse 

Arbejdsområde Et arbejdsområde består af flere samlinger af entiteter. Eksempelvis udgøres ar-

bejdsområdet studerende blandt andet af samlingerne aktører og studieforløb. 

Se mere i afsnit 2.2 - Navigation i esas, underafsnit Hylden, arbejdsområde og 

samling af entiteter. 

Avanceret søgning Avanceret søgning kan findes via -knappen på kontekstmenuen. Her kan 

skræddersyede søgninger oprettes og gemmes til senere brug. 

Se mere i afsnit 2.7 - Avanceret søgning og 2.8 Skræddersy egne datatræk. 

Hurtig søgning Hurtig søgning findes i den aktive listevisning. Hurtig søgning er en måde at 

filtrere listevisningen på, da kun søgeresultaterne vises. 

Se mere i afsnit 2.4 - Listevisninger. 

Global søgning Global søgning bruges til at fremsøge de centrale, overordnede entiteter, man 

ofte vil anvende. 

Se mere i afsnit 2.6 - Søgning og genvejstaster. 

Entitet En entitet kan betegnes som den overordnede type af en entitetspost. Ansøg-

ning, person, studieforløb, Strukturelt uddannelseselement (SUE) og lignende er 

eksempler på en entitet.  

Se mere i afsnit 2.3 - Entitetsposter 

Entitetspost En entitetspost er konkret data for en entitet og forstås som en enkelt række i 

entiteten. Eksempelvis er Ansøger en entitet, mens den navngivne ansøger Lars 

Petersen er en entitetspost. 

Se mere i afsnit 2.3 - Entitetsposter. 

Fane En visning består ofte af forskellige faner. Disse kan foldes ud og ind afhængigt 

af, hvad brugeren har behov for at få vist.  

Se mere i afsnit 2.3 - Entitetsposter, underafsnit Opbygning. 

Formular På entitetsposter for enkelte entiteter fremgår flere formularer. På en ansøg-

ning kan der blandt andet vises en standard-, åben uddannelse- eller kvote 2-

formular. 

Se mere i afsnit 2.3 - Entitetsposter, underafsnit Formularer. 

Hylden Hylden udfoldes fra navigationsbjælken og udgøres af en række arbejdsområ-

der, herunder studerende, uddannelse og lignende.  

Se mere i afsnit 2.2 - Navigation i esas, underafsnit Hylden, arbejdsområde og 

samling af entiteter. 
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2.2 Navigation i esas 

Kontekstmenu Kontekstmenuen findes under navigationsbjælken, når en listevisning/entitets-

post er åben. Her kan nye entitetsposter oprettes og redigerede gemmes.  

Se mere i afsnit 2.2 - Navigation i esas, underafsnit Kontekstmenu. 

Listevisning En listevisning er en oversigt over entitetsposter for den pågældende entitet. 

Der kan være flere forskellige listevisninger for samme entitet.  

Se mere i afsnit 2.4 - Listevisninger. 

Navigationsbjælken Navigationsbjælken findes øverst i skærmbilledet, hvorfra hylden kan foldes ud, 

avanceret søgning kan tilgås og lignende.  

Se mere i afsnit 2.2 - Navigation i esas, underafsnit Navigationsbjælken. 

Relateret visning En relateret visning indeholder entitetsposter, der relaterer sig til entitetspo-

sten, som er åben. Eksempelvis kan relaterede bedømmelser og praktikophold 

tilgås fra et Gennemførelsesuddannelseselement (GUE).  

Se mere i afsnit 2.3 - Entitetsposter, underafsnit Relaterede visninger.  

Systemfelter Når en entitetspost oprettes, udfyldes en række systemfelter automatisk. Sy-

stemfelter kan blandt andet være dato for oprettelse, dato for ændring, hvilken 

bruger der har oprettet og ændret, og hvilken bruger eller afdeling der er ejer af 

den pågældende entitetspost. Systemfelter er uden for påvirkning af brugere af 

esas. 

Undergitter Undergitre er listevisninger som findes på en entitetspost. På Planlægningsud-

dannelseselementer (PUE) fremgår for eksempel et undergitter, der linker til re-

laterede GUE’er.  

Se mere i afsnit 2.3 - Entitetsposter, underafsnit Opbygning. 

Tabel 1 - Dynamics-specifikke begreber 

Introduktion Dette afsnit introducerer navigation i esas. Centralt for navigationen er: navigationsbjælken, kontekstmenuen, 

relaterede visninger og muligheden for at foretage søgninger. 

 

esas’ centrale  
navigationsområder 

Figur 1 – esas’ centrale navigationsområder har markeret de centrale navigationsområder i esas. Dette skal 

gøre det lettere at følge vejledningen i de kommende underafsnit.  

Bemærk: Det anbefales, at du har orienteret dig i oversigt over Dynamics-specifikke be-

greber i afsnit 2.1 Oversigt: Dynamics-specifikke begreber før du forsætter, da dette vil 

lette forståelsen for de benyttede begreber.  
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Figur 1 – esas’ centrale navigationsområder 

Navigationsbjælken Navigationsbjælken findes altid øverst i skærmbilledet. Via navigationsbjælken er det muligt at navigere til alle 

af systemets centrale navigationsområder.  

 

Figur 2 - Navigationsbjælken 

Navigationsbjælken har samme funktioner, uanset hvor i systemet brugeren befinder sig. Dog ændrer punkt 2-

6 samt 12 sig afhængigt af arbejdsområdet eller entitetsposten, brugeren aktivt arbejder med. Her vil der altid 

blive vist de aktuelle arbejdsområder, entiteter og entitetsposter. 

Følgende funktioner udgør navigationsbjælken:  

1. Hjem – brugeren returneres til startsiden 

2. Visning af aktuelt arbejdsområde (”Studerende” er standard) (ved klik her returneres brugeren ligele-

des til startsiden) 

3. Udfoldelse af hylden 

4. Visning af entiteten, som den åbne entitetspost tilknytter sig til 

5. Genvej til senest viste entitetsposter inden for den gældende entitet 

6. Visning af den specifikke entitetspost 

7. Udfoldelse af relaterede visninger for den specifikke entitetspost 

8. Global søgning 

9. Genvej til senest viste entitetsposter og visninger – på tværs af entiteter 

10. Hurtig oprettelse af udvalgte entitetsposter 
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11. Avanceret søgning 

12. Personlige indstillinger 

13. Genvej til onlinehjælp 

14. Aktuel bruger 

Hylden, 
arbejdsområde og 
samling af entiteter 

Hylden udfoldes fra navigationsbjælken og udgøres af en række arbejdsområder, herunder ”Studerende”, ”Ud-

dannelse” og lignende. For det valgte arbejdsområde vises de relaterede samlinger af entiteter. Under ’Aktø-

rer’ er der for eksempel genveje til ”Personer”, ”Institutioner/Virksomheder” med flere. Det er via hylden der-

for muligt at navigere til de mest centrale funktioner i esas, uanset hvor man befinder sig. 

 

Figur 3 - Hylden i esas 

Guide til brug af hylden: 

1. Hylden aktiveres 
2. Hylden 
3. Arbejdsområde 
4. Samling af entiteter 

Via hylden vælger brugeren, hvilket arbejdsområde og hvilken entitet vedkommende ønsker at arbejde med. 

Under hvert arbejdsområde, findes der flere samlinger af entiteter. Nogle samlinger, såsom funktioner og aktø-

rer, går igen på tværs af flere arbejdsområder på hylden. 

Kontekstmenu Kontekstmenuen findes under navigationsbjælken, når en listevisning eller entitetspost er åben. Kontekstme-

nuen indeholder muligheden for at foretage handlinger inden for den pågældende entitet, man har åben. For 

eksempel kan brugeren oprette nye poster for den entitet, brugeren har valgt via hylden. 

 

Figur 4 - Kontekstmenuen i esas 

Valgmulighederne på kontekstmenuen ændrer sig afhængigt af hvilket arbejdsområde eller entitetspost, bru-

geren har valgt. Det kan desuden afhænge af, hvorvidt brugeren via listevisning har markeret en entitetspost 

eller ej. Kontekstmenuens muligheder er derfor altid relateret til den kontekst, brugeren arbejder i.  

Kontekstmenuen består af følgende elementer: 

1. Kontekstmenuen (kan variere fra entitet til entitet samt sikkerhedsroller) 
2. Flere muligheder (hvis der er flere muligheder end der kan være synlige på én gang) 
3. Bladre mellem en listevisnings entitetsposter 
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2.3 Entitetsposter 

Kontekstmenu – Kør 
regeltjek 

Kontekstmenuen indeholder knappen ”Kør regeltjek”. Når brugeren klikker på denne, igangsættes der for ud-

valgte entitetsposter et regeltjek i regelmotoren InRule. Knappen findes for alle entiteter, selvom det alene er 

for udvalgte entiteter, der på nuværende tidspunkt er blevet opsat regler for i regelmotoren. Igangsættes et 

regeltjek på en entitet uden en regelopsætning, returneres en fejl. Reglerne er opsat fra centralt hold og har til 

formål at sikre, at oprettelse af en given entitetspost sker korrekt.  

 

Introduktion  En entitetspost er konkret data for en entitet og forstås som en enkelt række i entiteten. 

En entitet er en struktureret type af data, for eksempel typen Person. Struktureret data omkring en person kan 

være, at der er felter til vedkommendes navn, adresse, fødselsdag og lignende. Det vil sige, at en person-enti-

tet er en beskrivelse af alle de oplysninger, en person i esas kan have (både valgfrie og obligatoriske). Det kan 

forstås som selve den tabel, der indeholder felter eller kolonner for hver informationstype, der er om en per-

son. 

Entitetsposter vises igennem en såkaldt visning i esas brugergrænseflade, der er sat op til at vise de specifikke 

informationer, entitetsposten består af.  

Opbygning En entitetsposts data vises via en formular. En formular er opbygget af forskellige faner, sektioner, undergitre 

og felter.  

I nedenstående eksempel er der taget udgangspunkt i entiteten ”Studieforløb” og en entitetspost ved navn 

”Susanne Hansen – Professionsbachelor i animation…”. 

 

Figur 5 - Strukturel opbygning af en visning 

Tip: Afsnit 3.10.1 - Kør regeltjek uddyber regler og betingelser samt lister de specifikke 

entiteter, der kan køres regeltjek for. 
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1. Faner danner en visnings overordnede struktur og kan foldes ud og ind ved klik. Det er under fanen, 

at sektioner, undergitre og felter er lokaliseret. I eksemplet Figur 5 - Strukturel opbygning af en vis-

ning er den markerede fane foldet sammen, mens ”Oplysninger”-fanen er foldet ud.  

2. Undergitre er en listevisning på formularen og kan linke til andre entitetsposter. På studieforløbet er 

der for eksempel et undergitter med tilknyttede GUE’er.  

3. Sektioner grupperer felter. Eksempelvis fremgår der en række af administrative informationer af 

”Studieforløb”-sektionen.  

4. Felter er ofte grupperet i sektioner. Afhængigt af feltet, kan det udfyldes med fritekst, tal der over-

holder et foruddefineret interval, en værdi fra dropdown eller via opslag, som linker til en anden enti-

tetspost. Derudover nedarves eller angives nogle felter af andre entitetsposter i esas og låses derfor 

for redigering. 

 

Oprettelse Entitetsposter oprettes via ”+ NY(T)”, som altid fremgår af kontekstmenuen, så længe brugeren er logget ind 

med en sikkerhedsrolle, der har rettighed til at oprette den pågældende entitetspost.  

På undergitre kan der via ”+”-ikonet oprettes en relation til en entitetspost af samme type som undergitteret. 

Entitetsposten fremgår efterfølgende af listevisningen på undergitteret.  

 

Figur 6 - Oprettelse af entitetsposter 

Gem Ved manuel oprettelse eller redigering af entitetsposter, skal brugeren aktivt gemme ændringer.  

Der er forskellige muligheder for at gemme i esas. Enten ved brug af genvejstaster, kontekstmenuen eller det 

lille ikon i bunden af footer-bjælken.  

Tip: Hvis man fejlagtigt har indtastet en forkert værdi i et opslagsfelt, kan man trykke i 

opslagsfeltet, men ikke på entitetsposten, og trykke på Backspace eller Delete på tasta-

turet, hvorefter værdien fjernes. 
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Figur 7 – Ikke-gemt entitetspost / muligheder for at gemme 

Der er flere muligheder for at gemme en ikke-gemt entitetspost: 

1. Gem i kontekstmenuen (genvej Ctrl+S kan også benyttes) 

2. Gem og luk i kontekstmenuen (genvej Alt+S kan også benyttes) 

3. Via diskette-ikonet i nederste højre (genvej Ctrl+S kan også benyttes) 

Bemærk markering 4-6 er indikatorer for, at en entitetspost endnu ikke er gemt: 

4. Entitetsposten har endnu ikke fået et navn og starter derfor typisk med ”Ny(t) [Entitet]” 

5. Undergitre er ikke aktiverede, og det er ikke muligt at oprette nye poster eller se relateret indhold 

6. Footer med metadata, om hvornår post er oprettet med mere, er endnu ikke udfyldt 

Når en entitetspost er gemt, kan det ses ved følgende indikatorer: 
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Figur 8 - Gemt entitetspost 

1. Entitetsposten er navngivet 

2. Undergitre er aktiverede, og det er muligt at oprette nye entitetsposter (hvis man har rettighed), til-

føje entitetsposter eller se relateret indhold (hvis der er noget) 

a. Dette ses blandt andet ved de to ikoner i øverste højre hjørne af et undergitter 

3. Footer er automatisk opdateret med metadata, om hvornår og hvem, der har oprettet post 

Når en entitetspost er i gang med at blive gemt, kan dette ses ved det lille ikon i footer: 

 

Figur 9 - ikon for data gemmes 
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Ikke-gemte 
ændringer 

Hvis der foretages ændringer på en allerede eksisterende post – eksempelvis opdatering af felter, vil der være 

behov for at gemme disse ændringer. Se rød markering (1), hvor der i footer for entitetsposten gøres opmærk-

som på, at der er ikke-gemte ændringer: 

 

Figur 10 – Ikke-gemte ændringer 

Hvis brugeren forsøger at navigere væk fra formular uden at have gemt entitetsposten, vil systemet automatisk 

advare brugeren om dette (2). 

 

Gem ændringer - 
undergitre 

Hvis der tilføjes en relateret entitetspost via undergitter på en eksisterende entitetspost, vil der ikke være be-

hov for manuelt at gemme disse ændringer, da dette sker automatisk på baggrund af tilknytningen. 

Sletning og 
deaktivering 

Entitetsposter kan deaktiveres, hvilket betyder at de får systemstatus ”Inaktiv” – ses ved gul bjælke i bunden af 

skærmbillede. Ved deaktivering skal man også give posten en statusårsag (eksempelvis annulleret, udgået, slet-

tet etc.). Hvis en post deaktiveres og får en statusårsag af typen ”Slettet”, vil denne ikke fremgå af nogle søg-

ninger – medmindre man sætter et filter op til at fremsøge disse også (avanceret søgning). Det vil sige, at det 

er ikke muligt at fysisk slette en post i systemet. 

 

Grundlæggende gælder det, at entitetsposter, der relaterer sig til indberetning, kun kan deaktiveres efter op-

rettelse – og ikke slettes.  

Bemærk: Advarsel om ikke-gemte ændringer er defineret på baggrund af personlige 

browser-indstillinger, hvorfor det er forskelligt for brugerne, hvor pop-op boks vises, og 

om knapperne er på dansk eller engelsk. 

Bemærk: Entitetsposter med inaktive status kan aktiveres igen, men er status ”Slet-

tet” må disse ikke aktiveres igen. Er der behov for entitetsposten igen, skal denne op-

rettes på ny.  
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Som et særligt eksempel kan nævnes at et faktureringsgrundlag kan få status ”Betalt”. Dette er en inaktiv sta-

tus, da det betalte grundlag ikke længere skal kunne redigeres, når det er afsendt til Navision STAT. Det er sta-

dig relevant, men er ikke aktivt på samme måde som et ikke betalt grundlag. Den inaktive statusårsag ”Betalt” 

giver eksempelvis ikke værdi for andre entiteter, som eksempelvis Uddannelse eller uddannelseselement.  

Når deaktivering af en entitetspost er en mulighed, vises en knap i kontekstmenuen ”Deaktiver”, hvorefter 

man vælger, hvilken statusårsag posten skal have.  

 

Figur 11 - Sletning og deaktivering af entitetsposter 

 

Relaterede visninger I esas er det muligt at tilgå relaterede entitetsposter for den visning, der er åben. Hvis man for eksempel har et 

studieforløb åbent, kan man hurtigt tilgå entitetsposter eller visninger, der relaterer sig hertil, herunder ”Op-

følgninger”, ”Hold”, ”Gennemførelsesuddannelseselementer” med flere.  

 

Figur 12 - Relateret visning 

Undergitter og 
tilknyttede visning 

En visning kan indeholde et undergitter, som linker til andre entitetsposter af samme type. Undergitteret viser 

data på baggrund af en opsat listevisning. På studieforløbet er der for eksempel et undergitter med tilknyttede 

GUE’er – se rød markering, og forklaring: 

Bemærk: Der kan være flere muligheder i dropdown-menuen for status, da der som 

standard alene vises to muligheder. Flere muligheder ses ved at pile op eller ned. 
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Figur 13 – Undergitter 

For undergitre er følgende nyttigt at vide: 

1. Der kan sorteres på de forskellige kolonner. Det er tydeligt hvilken kolonne, der sorteres på, da en 

lille pil vises til højre for kolonnens navn. Pilens retning indikerer desuden, om der sorteres dalende 

eller stigende. 

2. Brugeren kan åbne en entitetspost fra undergitteret ved at dobbeltklikke på rækken eller klikke på et 

hyperlink, som er identificerbar ved en svag blågrøn farve. 

3. Hvis der er for meget tekst i en kolonne til, at alt kan vises, kan man ”hive” i en kolonnes stregmarke-

ring for at gøre den enten større eller mindre efter behov. 

4. Hvis brugeren har rettigheder til at oprette nye entitetsposter, vil undergitteret indeholde et ” + ” 

med mulighed for hurtigoprettelse af nye entitetsposter. 

5. Ved at klikke på det lille tabel-ikon:  i øverste højre hjørne af et undergitter, åbnes en tilknyttet 

visning, hvor listens indhold vises i et større format og med mulighed for at vælge imellem forskellige 

visninger, som eksempelvis kan indeholde andre kolonner med yderligere informationer. 

6. Hvis et undergitter indeholder flere kolonner, end der er plads til at vise, kan der være behov for at 

scrolle til højre eller venstre for at se andet indhold. 

7. Nederst til venstre vises antal af poster. 

8. Indeholder undergitteret flere poster end det er opsat til at kunne vise, kan der være behov for at 

klikke frem og tilbage imellem sider. 

Se Figur 14 - Tilknyttet visning, hvor undergitteret fra Figur 13 – Undergitter er blevet åbnet som tilknyttet vis-

ning via tabel-ikonet. Her er flere funktioner til rådighed end for undergitteret - se mere 2.4 Listevisninger. 
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Figur 14 - Tilknyttet visning 

Fordelene ved denne visning er mange, eksempelvis at det er nemt at hurtigsøge efter indhold, se flere kolon-

ner, vælge at se indhold via en anden listevisning, eksportere til Excel, opdatere listen med mere. 

Hvis brugeren ønsker at returnere tilbage til visningen (Studieforløb) trykkes på entitetspostens navn via navi-

gationsbjælken – se markering med rød Figur 14 - Tilknyttet visning. 

Formularer På nogle entitetsposter er det muligt at vise forskellige formularer. Dette gælder eksempelvis for ansøgninger, 

studieforløb samt personer. Eksempelvis kan der på ansøgninger vælges mellem flere forskellige formularer, 

som hver har sin egen visning og indhold, eftersom faner, sektioner, undergitre og felter er justeret i henhold 

til typen af ansøgning. 

 

Figur 15 – Skærmbilleder 

 

Bemærk: Valg af formular bevares på tværs af poster inden for samme entitet. Hvis 

brugeren vælger formular ”Kvote 2” for en ansøgning, så vil samme formular vises, når 

brugeren åbner en anden ansøgning næste gang 
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2.4 Listevisninger 

Introduktion En listevisning er en visning af entitetsposter. esas indeholder fra start af en række prædefinerede listevisnin-

ger, som brugeren kan benytte til at danne overblik samt som genvej til entitetsposter og arbejdsopgaver. Der-

udover kan brugeren oprette personlige visninger og eventuelt dele dem med andre brugere. Der kan derfor 

være flere forskellige listevisninger for samme entitet.  

Listevisningen er en tabel med relevant data, som gør det muligt at overskue tilgængeligheden af data for en 

given entitet. Fra listevisningen kan brugeren klikke videre til en specifik entitetspost. 

Opbygning Listevisninger kan tilgås ved at vælge en entitet fra hylden. De er bygget op på et bagvedliggende søgekrite-

rium og viser derfor alle relevante entitetsposter, som matcher kriterierne. Det kan eksempelvis være et krite-

rium om, at status er aktiv, inaktiv eller lignende.  

Listevisninger kan også udgøres af mere komplekse søgekriterier, hvilket navngivningerne af nogle listevisnin-

ger afspejler. Ønsker man at se, hvilke søgekriterier en visning er opsat med, kan man se dette via avanceret 

søgning (se mere i afsnit 2.7 Avanceret søgning). Under avanceret søgningsfunktionaliteten ”Forespørgsel” kan 

man vælge, hvilken entitet man vil søge efter og under ”Brug gemt visning” vælge, hvilken listevisning man 

gerne vil se søgekriterierne for. 

En listevisning er bygget op af forskellige kolonner, som svarer til udvalgte felter på den valgte entitet. Vælger 

man at klikke ind på en specifik entitetspost, vil man I størstedelen af tilfældene kunne se flere felter og detal-

jer sammenlignet med listevisningens indhold. 

Hvis listevisningen indeholder mange resultater, opdeles den over flere sider, som brugeren kan navigere i ved 

at vælge næste, forrige eller første side. 

Valg af listevisning Når brugeren vælger en entitet via hylden, vises en standard listevisning. Ved at vælge ˅-ikonet (2) åbnes en 

oversigt over de tilgængelige listevisninger for den pågældende entitet. Herfra kan brugeren åbne forskellige 

typer af listevisninger samt oprette nye. 

 

Figur 16 - Muligheder for viste listevisninger 

Valg af listevisning er opbygget på følgende måde: 
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1. Navnet for den pågældende listevisning. 

2. Oversigten over listevisninger udfoldes via ikonet til højre for listevisningens navn. 

3. Systemvisningerne fremgår øverst i oversigten. 

4. Mine visninger indeholder de personlige listevisninger, som brugeren selv har oprettet. 

5. De personlige visninger kan oprettes direkte fra oversigten. 

Oprettelse Det er muligt at oprette nye listevisninger og vælge, hvilke kolonner man vil se, og hvilke søgekriterier resulta-

ter skal vises på baggrund af. De personlige listevisninger gemmes under ”Mine visninger”. Oprettelse af liste-

visninger beskrives yderligere i afsnit 2.7 Avanceret søgning, underafsnit Gem visning. Nye listevisninger er som 

udgangspunkt personlige, men vil også kunne deles på tværs af teams og afdelinger. 

Systemvisninger For størstedelen af entiteterne i esas findes flere listevisninger. Alle disse listevisninger er prædefineret og be-

tegnes som ”Systemvisninger”. I oversigten over listevisninger fremgår systemvisninger ligeledes som en kate-

gori, hvorunder de prædefinerede listevisninger er angivet. 

Åbning af 
entitetsposter via 
listevisning 

Entitetsposter kan tilgås direkte fra listevisningen og på forskellige måder. En mulighed er at dobbeltklikke et 

valgfrit sted på en linje, hvilket åbner den pågældende entitetspost. En anden mulighed er via de hyperlinkede 

værdier. Se ”Navn” og ”Aktivitetsgruppekode” i Figur 17 - Dobbeltklik for at åbne entitetspost eller vælg hyper-

link. 

 

 

Figur 17 - Dobbeltklik for at åbne entitetspost eller vælg hyperlink 

Ved aktivering af hyperlink er det vigtigt at være opmærksom på, at ”Navn” vil bringe dig til den relevante enti-

tetspost, mens hyperlinket for eksempelvis ”Aktivitetsgruppekode” ikke vil bringe dig til den relevante entitets-

post, men i stedet er et opslag til den specifikke entitetspost for Aktivitetsgruppekode. 

Bemærk: Hyperlinks er identificerbare ved en svag blågrøn farve. 
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Søgning i listevisning Se afsnit 2.6 Søgning og genvejstaster, underafsnit Søgning i listevisning. 

Filtrering af 
listevisning 

Via listevisning er det muligt at foretage yderligere filtrering på de viste kolonner. Dette gøres ved at aktivere 

filtrering via -knappen (1). Ved aktivering af filtrering kommer et lille ikon ved hver kolonne (2), som indehol-

der filtreringsmuligheder, som man kender det fra Excel og lignende. 

Her er det for eksempel muligt at sortere data fra A til Å, højest til lavest, på bestemte værdier eller via et bru-

gerdefineret filter, hvor den pågældende værdi skal indeholde nogle bestemte kriterier. Hvis man har valgt en 

kolonne at sortere efter, og gerne vil sortere efter en kolonne mere, er det muligt at gøre ved at holde SHIFT-

tasten på tastaturet ned og trykke på den kolonne, man også vil sortere efter. 

 

Figur 18 - Aktivering af filtrering via listevisning 

Filtrering i listevisning anvendes som følgende: 

1. -knappen aktiverer filtrering 

2. Filtrering for en kolonne kan defineres ved at vælge ikonet til højre for navnet på kolonnen 

Sortering af 
listevisning 

En listevisning har altid en primær sortering på baggrund af en valgt kolonne. Det er tydeligt hvilken kolonne, 

der sorteres på, da en lille pil vises til højre for kolonnens navn. Pilens retning indikerer desuden, om der sorte-

res dalende eller stigende.  

Den primære sortering har også betydning, når man vælger at filtrere via alfabetet i bunden af en listevisning. 

For eksempel, hvis man vælger bogstavet ”A”, vises alle de entitetsposter, hvor det primære sorteringsvalg 

starter med ”A”.  

Tip: Det er en fordel at bruge pilene til at bladre mellem entitetsposter, så man 

fra en åben entitetspost kan bladre videre til den næste post i en listevisning – i stedet 

for at skulle gå tilbage til listevisningen og åbne en ny post. 
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2.5 Diagrammer 

Det er nemt at vælge en anden kolonne til at definere sorteringen. Dette gøres ved at klikke på den kolonne, 

man ønsker, der skal sorteres på baggrund af. 

 

Figur 19 - Sortering og hurtigsortering på listevisning 

Sortering på listevisninger udgøres af følgende: 

1. En pil vises ved siden af en kolonnes navn, hvis den pågældende kolonne definerer sorteringen af li-
stevisningen.  

2. Alfabetisk sortering via bogstaverne nederst.  
 

Eksporter til Excel Listevisningernes indhold kan eksporteres til Excel via den indbyggede eksportfunktionalitet, hvor brugerne kan 

arbejde videre med data i tredjepartssystem. Se mere i afsnit 4.2 Udtræk fra listevisninger. 

Introduktion Via funktionen Diagramrude er det muligt at opsætte kriterier for visuelle diagrammer, herunder søjlediagram-

mer, cirkeldiagrammer og lignende. Diagrammer tilpasser sig eventuel filtrering fra listevisningen og er dermed 

dynamiske. 

Modsat, hvis man klikker på en bestemt værdi i et diagram, så tilpasses listevisningen automatisk til at afspejle 

den valgte filtrering. Dette kan være særligt brugbart, hvis man eksempelvis gerne vil gennemgå alle poster af 

en bestemt karakter. 

Diagrammer er fra listevisninger som standard skjult, men foldes ind og ud via kontekstmenuens ”Diagram-

rude” eller ved klik i højre side af listevisningen. 

Anvendelse Diagrammer er nyttige, hvis du ønsker at få præsenteret store mængder af data grafisk. 

Eksempel Nedenstående eksempel er resultatet fra trin-for-trin vejledningen for oprettelse, hvor diagrammet er oprettet 

for entiteten Ansøgning og opsummerer de 15 viste poster fra listevisningen fordelt på deres sagsbehandlings-

status. 
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Figur 20 – Diagram findes via listevisning 

Oprettelse Følgende trin-for-trin guide viser, hvordan man opretter et diagram via en listevisning. Diagrammer oprettes 

ved at definere felter til serie- og kategoriakser.  

Diagrammer kan oprettes og vedligeholdes af studieadministrative medarbejdere. Diagrammer er ved opret-

telse ikke-delte og kan kun ses af den bruger, som har oprettet det. 

Trin Handling 

1 Tilgå relevant listevisning for en specifik entitet. Diagramrude aktiveres via kontekstmenuens ”Dia-

gramrude” eller ved klik i højre side af listevisningen. Se markeringer med rød. 

 

Figur 21 - Aktiver diagramruden via listevisning 
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2 Opret nyt diagram via +’et i diagramrudens kontekstmenu. En diagramdesigner åbner: 

 

Figur 22 - Diagramdesigner 

3 Vælg først hvad kategoriaksen skal vise ved at udvælge et felt via dropdown-menuen for Vandrette 

(kategori) akseetiketter: 
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Figur 23 - Kategoriaksen - vælg felt 

4 Vælg dernæst hvad serieaksen skal vise ved at vælge et felt via dropdown-menuen for Forklarende 

tekst (serie): 

 

Figur 24 - Serieaksen - vælg felt 

Dropdownen indeholder den pågældende entitets felter. Først vises de felter, som er tilgængelige 

via den valgte listevisning, dernæst suppleres med de resterende felter. 

5 Vælg hvordan data skal grupperes under Aggregat: 
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Figur 25 - Aggregat - vælg opsummering af data 

Valgmuligheder afhænger af hvilken type feltet er, om det for eksempelvis er talværdier eller tekst. 

6 Vælg diagramtype: 

1. Kolonne 

2. Søjlediagram 

3. Område 

4. Kurvediagram 

5. Cirkeldiagram 

6. Tragt 
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Figur 26 - Vælg diagramtype 

7 Definer eventuelle regler under Top/bund regler. 

Eksempelvis hvis man ønsker at vise x antal elementer henholdsvis øverst eller nederst. 

 

Figur 27 - Vælg eventuel top/bund regler 
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8 Tilføj flere serier eller kategorier efter behov. Dette er nyttigt, hvis man eksempelvis vil oprette et 

diagram med flere muligheder for sammenligning. 

9 Diagrammet navngives baseret på de felter, man vælger til serie- og kategoriaksen. Giv eventuelt 

diagram en mere sigende titel samt beskrivelse.  

10 Gem diagram via diagramrudens kontekstmenu eller CTRL+S. Luk diagramdesigneren via krydset 

hvis man er færdig med at oprette eller redigere. 

Diagrammet er nu klar til brug!  

 

Rediger diagram Det er muligt at redigere et diagram, såfremt man har rettighed til dette, via kontekstmenuen: 

 

Figur 28 - Rediger diagram 

Gem som Det er muligt at gemme en ny version af et diagram. Dette er særligt brugbart, hvis man ønsker at arbejde vi-

dere i en anden version af et diagram: 

Bemærk: Dataene til diagrammet hentes fra den visning, der er valgt for en bestemt-

type entitet. Diagrammer opdateres automatisk, hver gang du ændrer visningen på li-

sten over poster. 
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2.6 Søgning og genvejstaster 

 

Figur 29 - Gem et diagram som 

Del diagram Diagrammer kan deles på tværs af institutionen, så andre på institutionen har adgang til det samme diagram 

fra listevisning. Brugeren, der har oprettet og dermed ejer diagrammet, kan sætte delingen op. 

For at dele et diagram skal man have det pågældende diagram åbent og vælge at dele fra diagramrudens kon-

tekstmenu. Herefter vil man få mulighed for at definere, med hvem diagrammet skal deles, og med hvilke ret-

tigheder den skal deles. Man kan enten dele diagrammet med specifikke brugere eller hele teams af brugere. 

 

Introduktion Søgefunktionen i esas er en af de hyppigst benyttede og mest centrale værktøjer. Søgning, enten gennem hur-

tigsøgning eller den avancerede søgning (se afsnit 2.7 Avanceret søgning), anvendes til at navigere rundt mel-

lem entitetsposter og til at lette det studieadministrative arbejde. 

I esas findes der flere muligheder for at fremsøge data, alt efter hvilken information man vil have fremsøgt.  

Global søgning Hvis man vil fremsøge en overordnet entitetspost, som for eksempel en studerende, en uddannelse eller et 

planlægningsuddannelseselement, kan man bruge global søgning. Global søgning er begrænset, i forhold til 

hvilke entitetsposter der kan fremsøges. Der vises de mest gængse entitetsposter for det studieadministrative 

arbejde i søgningen.  

Tip: Deling af data bygger på samme principper i esas. Se derfor afsnit 3.6 Deling af 

visning af data. 
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Figur 30 – Global søgning i esas 

Global søgning er i stand til at søge på entitetsposter inden for følgende områder: 

• Institution / Virksomhed 

• Person 

• Via navn, CPR-nummer og studienummer (sæt her * foran og bag ved studienummeret, for eksempel 

*10000897*) 

• Opfølgning 

• Uddannelse 

• Hold 

• Ansøger 

• Ansøgning 

• Planlægningsuddannelseselement 

• Gennemførelsesuddannelseselement 

Senest viste poster Det er nemt hurtigt at navigere tilbage til sine seneste viste poster. Dette gøres via en af to muligheder: 

1. Genvej til senest viste entitetsposter inden for den gældende entitet 

2. Genvej til senest viste entitetsposter og visninger – på tværs af entiteter 

Se Figur 31, hvor genvej til seneste viste entitetsposter indenfor en pågældende type entitet aktiveres ved at 

klikke på den røde markering. I eksemplet vises de seneste poster af typen Person, som brugeren har haft 

åben. 

 

Figur 31 - Genvej til senest viste entitetsposter indenfor den gældende entitet 

Se, hvor genvej til senest viste entitetsposter på tværs af alle typer af entiteter og poster aktiveres ved klikke 

på den røde markering: 
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Figur 32 - Genvej til senest viste entitetsposter og visninger – på tværs af entiteter 

Søgning i listevisning 
(hurtig søgning) 

For at fremsøge entitetsposter i den listevisning, man arbejder med, for eksempel studieforløb eller SUE’er, 

kan man bruge det søgefelt, der figurerer over listevisningstabellen. Dette søgefelt fremsøger de specifikke en-

titetsposter, der findes i det arbejdsområde, der arbejdes med. 

 

Figur 33 - Søgning i listevisning (hurtig søgning) 

 

Brug af wildcard 
(stjerne) 

Hvis man vil søge efter alle entitetsposter, som starter eller slutter med en bestemt værdi, kan man gøre brug 

af et såkaldt wildcard. Et wildcard gør det muligt at fremsøge alle relevante entitetsposter med præcis det sø-

gekriterium, man bruger. I esas bruges stjerne: *, til at indikere et wildcard. Wildcardet kan bruges i alle søge-

felter i esas og kan sættes enten før eller efter et søgeinput samt på hver side af søgeinputtet. Dette muliggør, 

at man kan søge på en given værdi, selvom det befinder sig i midten af navnet på den entitetspost, man vil 

have fremsøgt. 

 

Bemærk: Søgning i listevisning er alene en søgning i de viste kolonner. Der kan dog 

være kolonner, som ikke er opsat til at kunne søge i. Dette defineres fra centralt hold. 
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2.7 Avanceret søgning 

Figur 34 - Wildcard i esas 

 

Genvejstaster De gængse genvejstaster for at arbejde med tekst, såsom Ctrl+S, Ctrl+Z, Ctrl+C, Ctrl+V og Ctrl+X i Windows, un-

derstøttes i esas. Specifikt for esas, kan man bruge Ctrl+Shift+S til at gemme en entitetspost og åbne en ny. 

Alt+S gemmer og lukker entitetsposten, så man vender tilbage til den forrige side. 

Det er også muligt at navigere i esas ved hjælp af genvejstaster. Ctrl+Shift+2 aktiverer pilen for relateret visning 

og Ctrl+Shift+3 aktiverer esas-logoet i skærmbilledets øverste venstre hjørne. Se Tabel 2 - Oversigt over gen-

vejstaster for samlet overblik over genvejstaster.  

Taster Genvej 

Ctrl+S Gem entitetspost 

Ctrl+Z Fortryd indtastning af ikke-gemte værdier i et felt 

Ctrl+C Kopier 

Ctrl+V Indsæt 

Ctrl+X Klip 

Ctrl+Shift+S Gem en entitetspost og åbn en ny 

Alt+S Gem og luk entitetspost 

Ctrl+Shift+2 Aktiverer pilen for relateret visning 

Ctrl+Shift+3 Aktiverer esas-logoet i skærmbilledets øverste venstre hjørne 

Backspace-tasten Aktiver markering 

Tabulator-tasten Vælg næste menupunkt til højre 

Shift+Tabulator Vælg næste menupunkt til venstre 

Tabel 2 - Oversigt over genvejstaster 

Introduktion Med en avanceret søgning kan man søge efter specifikke entitetsposter eller lister af entitetsposter i esas. Den 

avancerede søgning kan altid tilgås fra navigationsbjælken, som vist i Figur 35 - Avanceret søgning i esas (se rød 

markering).  

 

Figur 35 - Avanceret søgning i esas 

Tip: Wildcard kan også bruges i opslagsfelter på entiteter til at fremsøge de entiteter, 

man vil oprette en tilknytning til. Det betyder, at man ikke behøver at skrive entitetspo-

stens navn fuldt ud. 
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Se afsnit 2.8 Skræddersy egne datatræk for et eksempel på opsætning af en avanceret søgning for studerende 

med afgangsårsag. 

Anvendelse For at søge efter entitetsposter, skal der opsættes søgekriterier for en specifik entitet. Søgekriterier kan være, 

at felter skal indeholde en bestemt værdi, være oprettet på et bestemt tidspunkt, have en navngiven ejer og 

lignende. Det er også muligt at søge i felter og data fra relaterede entitetsposter. Sammensætningen af de for-

skellige søgekriterier kaldes for forespørgsel, og ved at foretage en forespørgsel returneres resultaterne som 

en listevisning over den data og de entitetsposter, som matcher de opsatte søgekriterier. 

Avanceret søgning åbnes altid i et nyt vindue. Når den avancerede søgning åbnes, mens man er på en listevis-

ning, bliver entiteten for listevisningen automatisk valgt og dennes søgekriterierne vil være præ-udfyldt. Det 

gør det let og enkelt at søge på entitetsposter indenfor den pågældende entitet. 

Forespørgsel Opsætning af søgekriterier foretages under fanen Avanceret søgning og funktionen ”Forespørgsel” (1). 

 

Figur 36 - Avanceret søgning – Forespørgsel 

Under ”Søg efter” vælges hvilken type af entitetsposter, man gerne vil søge efter (2). Her foldes en dropdown-

liste ud i alfabetisk rækkefølge over alle entiteter i esas. 

 

Brugeren kan med fordel også anvende gemte (liste-)visninger via ”Brug gemt visning” (3). En gemt visning gen-

bruger de søgekriterier og kolonneangivelser over synlige kolonner, der blev defineret, da den avancerede søg-

ning blev gemt. Eksemplet i Figur 36 - Avanceret søgning – Forespørgsel anvender den gemte visning ”Aktive 

Uddannelsesstrukturer”. Det betyder, at søgekriteriet Systemstatus er lig med aktiv automatisk benyttes, da 

det indgår som søgekriterium i den gemte ”Aktive uddannelsesstrukturer”. 

Søgekriterier defineres ud fra følgende tre parametre: 

a) Felt(er) 

b) Operator 

c) Værdi 

Tip: Brugeren kan også bruge avanceret søgning til at forberede data til eksport til Excel, 

så vedkommende kan analysere, opsummere eller aggregere data samt oprette pivot-

tabeller til at få vist dataene i forskellige perspektiver. 

Tip: Når man folder en dropdown-liste ud, kan du nemt søge efter specifikke værdier 

(entiteter) ved at skrive de første bogstaver på din ønskede entitet, eksempelvis: u-d-d 

vil hjælpe dig med valgmuligheder ”Uddannelse” eller ”Uddannelsesstruktur”. 
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Figur 37 - Søgekriterier defineres ud fra tre parametre: felt, operator og værdi 

 

Forespørgsel – Felt ”Felt” er et opslag til alle de felter, der findes på den entitet, der søges efter, samt felter på de eventuelt relate-

rede entitetsposter. Se Figur 38 - Definition af parameter "Felt", hvor der søges efter entitetsposter af entite-

ten ”Uddannelse”. Her refererer ”Felter” til felter, som findes på entitetsposter for Uddannelse, mens der un-

der ”Relaterede” kan vælges opslagsfelter til andre entiteter. Disse opslagsfelter fremgår ligeledes af entitets-

posterne for Uddannelse, hvor værdien i feltet dog refererer til en relateret entitetspost for en anden entitet.  

 

Figur 38 - Definition af parameter "Felt" 

 

Forespørgsel – 
Operator 

”Operator” definerer, hvordan det valgte felt skal sammenlignes med en værdi, eksempelvis om feltet ”Navn” 

skal være ”lig med” eller ”indeholde” en given værdi. Se Figur 39 - Definition af parameter "Operator": 

Tip: Det er muligt at søge efter mere end et søgekriterie. Der tilføjes blot flere søge-

kriterier med definerede felter, operatorer og værdier. 

Tip: Det er muligt at søge efter alle felter, både dem som er synlige, men også system-

felter, som ikke altid er synlige på en given formular. 
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Figur 39 - Definition af parameter "Operator" 

Forespørgsel - Værdi ”Værdien” er afhængig af det valgte felt og det valgte parameter kan enten være et fritekstfelt eller et opslags-

felt. Se Figur 40 - Definition af parameter "Værdi" – opslag, hvor ikonet indikerer, at det i dette tilfælde er et 

opslagsfelt.  

 

Figur 40 - Definition af parameter "Værdi" – opslag 

Ved aktivering af opslagsfeltet er det muligt at søge efter specifikke entitetsposter: 

 

Figur 41 - Definition af parameter "Værdi" - søg efter entitetsposter 

Søgning efter entitetsposter kan foretages som følgende: 

1. Det er muligt at søge i forskellige visninger. 
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2. Søgning kan med fordel begrænses ved at søge efter noget specifikt, eksempelvis ”akademiuddan-

nelse”. I søgningen kan brugeren med fordel benytte wildcard-søgning. Se underafsnit Brug af wild-

card (stjerne). 

3. Der vælges det antal entitetsposter, som man gerne vil søge efter. I eksemplet er der valgt to enti-

tetsposter. 

4. De valgte entitetsposter tilknyttes ved at trykke ”Vælg” (dette gentages, indtil man har alle de enti-

tetsposter, som man ønsker). 

5. De specifikke opslag tilføjes som værdier til søgekriterierne ved at vælge ”Tilføj”. 

 

Resultater Når alle søgekriterier er defineret, kan man udføre søgningen, ved at vælge ”Resultater” (se markering i Figur 

42 - Forespørgsel afsluttes ved at trykke "Resultater"). 

 

Figur 42 - Forespørgsel afsluttes ved at trykke "Resultater" 

Når ”Resultater” er valgt, åbnes automatisk en ny fane, som er navngivet på baggrund af den valgte entitet, 

med en (liste-)visning over de entitetsposter, som matcher den opsatte forespørgsel. Se Figur 43 - Resultater 

fra avanceret søgning vises. 

 

Figur 43 - Resultater fra avanceret søgning vises 

 

Muligheder via 
resultater 

Muligheder via resultater for avanceret søgning: 

1. Vælg en enkelt post du gerne vil åbne ved at dobbeltklikke på linjen. 

2. Marker flere poster og vælg at massebehandle (med udgangspunkt i entiteten studieforløb). 

a. Redigere 

b. Inaktivere/aktivere 

Bemærk: Har man behov for at tilføje yderligere søgekriterier, gøres dette nemt ved at 

gå tilbage til fanen ”Avanceret søgning”, hvor søgekriterierne forsat er vist. Søgekriteri-

erne kan gemmes og eventuelt deles. 
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c. Eksporter flettefil til eksamensbevis 

d. Eksporter resultatudskrift 

e. Del / tildel ejerskab 

f. Send link via e-mail  

g. Kør arbejdsproces (hvis nogle for entitet) 

h. Kør rapport (hvis opsat) 

3. Eksportér til Excel til videre bearbejdning 

Søgning på 
relaterede 
entitetsposter 

Se Figur 44 - Eksempel på søgekriterier med relaterede/tilknyttede entitetsposter for et eksempel på en mere 

kompleks forespørgsel, hvor der også søges på relaterede/tilknyttede entitetsposter. 

 

Figur 44 - Eksempel på søgekriterier med relaterede/tilknyttede entitetsposter 

I dette eksempel søges der efter entitetsposter under entiteten ”Person”. Søgekriteriet definerer, at personty-

pen skal være lig med værdien ”Studerende”, og at entitetsposten skal have en relateret/tilknyttet entitetspost 

af typen Personoplysning, hvor feltet ”Lokalt studienummer” skal være lig med værdien ”12345679”. I dette 

tilfælde er det relevant at vide, at entitetsposter under ”Personer” kan være delt på tværs af institutioner (for 

at undgå dubletter), men at der er behov for at ”Personoplysninger” kan være institutionsspecifikke, så den 

fysiske samme studerende, kan have forskellige metadata tilknyttet såsom studienummer og studiee-mail – alt 

afhængigt af den juridiske uddannelsesinstitution. De institutionsspecifikke oplysninger er alene tilgængelige 

for brugere logget ind med en sikkerhedsrolle fra den pågældende juridiske uddannelsesinstitution. 

 

Tilpas visning over  
resultater 

Det er muligt at tilpasse hvilke kolonner, som skal inkluderes i søgeresultatet samt sorteringsrækkefølgen. 

Bemærk: I søgekriteriet for den pågældende relaterede entitetsposts felt vises det i pa-

rentes, fra hvilken entitet det relaterede felt stammer. 
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Figur 45 - Rediger kolonner 

Via funktionen ”Forespørgsel” (se markering ”1”) er det muligt at vælge ”Rediger kolonner” (2), hvorefter det 

viste pop-vindue åbnes. 

Kolonner inkluderes i visningen over resultater på følgende måde: 

• Vælg ”Tilføj kolonner” 

• Vælg den posttype, der indeholder de kolonner, du vil tilføje (det er også muligt at vælge relaterede 

poster) 

• Vælg derefter de kolonner, du vil tilføje og vælg derefter ”OK” 

• Angiv eventuelt sorteringsrækkefølgen ved at vælge ”Konfigurer sortering” 

• Angiv, hvilken kolonne der skal sorteres efter, og vælg derefter ”OK” 

• Skift eventuelt rækkefølgen på kolonner ved at vælge en kolonne og klikke på højre eller venstre pil, 

indtil kolonnen har den korrekte placering 

• Afslut med ”OK” 

 

Fjern søgekriterier Har man tilføjet et søgekriterium, som man gerne vil fjerne igen, gøres dette ved at klikke på det markerede 

ikon til venstre for det gældende søgekriterium og vælge ”Slet”. Se Figur 46 - Fjern søgekriterium. 

 

Figur 46 - Fjern søgekriterium 

Gruppér OG / ELLER Gruppér eventuelt søgekriterierækkerne sammen ved hjælp af ”Gruppér OG” eller ”Gruppér ELLER”. 

Dette gøres ved: 

1. Definer først søgekriterierne. Eksempelvis hvis man ønsker at fremsøge alle aktive Uddannelser med 
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årstal 2017 eller 2018, så vælges først begge kriterier i hver sin linje.  

2. Vælg de rækker der skal grupperes ved at klikke på det markerede ikon til venstre for hvert søgekrite-

rium og vælge ”Vælg række” – se Figur 47 - Vælg række. 

3. Gentag trin 2 hvor nødvendigt 

 

 

Figur 47 - Vælg række 

4. Vælg ”Gruppér OG” eller ”Gruppér ELLER”. I Figur 48 - Gruppér søgekriterier er valgt ”Gruppér EL-

LER”. 

 

Figur 48 - Gruppér søgekriterier 

Søgeresultaterne vil nu indeholde alle aktive uddannelser som enten er fra år 2017 eller 2018. 

Gem visning Avancerede søgninger kan gemmes, så det er muligt at arbejde videre med listen eller hente opdateret infor-

mation ud regelmæssigt. De gemmes under ”Gem som” (eller gem, hvis man gerne vil opdatere en eksiste-

rende søgning) under fanen ”Avanceret søgning”. Se Figur 49 - Opret ny listevisning. 
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Figur 49 - Opret ny listevisning 

Søgningerne kan også deles med andre brugere. De gemte visninger vises både i den avancerede søgning un-

der ”Gemte visninger” (1) og når entiteter åbnes via hylden (2): 

 

Figur 50 - Gemte visninger kan nemt genfindes 

 

Deling af visning Gemte visninger kan deles på tværs af institutionen, så andre på institutionen har adgang til den samme vis-

ning og søgning. Brugeren, der har oprettet og dermed ejer søgningen, kan sætte delingen op. 

For at dele en visning skal man have den pågældende søgning åben via avanceret søgning og vælge at dele fra 

kontekstmenu. Herefter vil man få mulighed for at definere, med hvem visningen skal deles, og med hvilke ret-

tigheder den skal deles. Man kan enten dele visningen med specifikke brugere eller hele teams af brugere. 

Se afsnit 3.6 for Deling af visning af data, men indledningsvist for deling af visninger via avanceret søgning føl-

ges følgende trin: 
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2.8 Skræddersy egne datatræk 

1. Via avanceret søgning naviger til den pågældende gemte visning som du vil dele. Under fanen Avan-

ceret søgning vælg Gemte visninger: 

 

Figur 51 - Naviger til gemte visninger 

2. Vælg den eller de visninger som du vil dele eller redigere rettigheder for og tryk på Del – se marke-

ring med rød: 

 

Figur 52 – Del 

3. Del gemt visning åbner. Følg dernæst trin-for-trin i afsnit 3.6 for Deling af visning af data 

 

Introduktion Følgende trin-for-trin guide viser, hvordan man skræddersyer en avanceret søgning i esas, og hvilke muligheder 

der er for yderligere databehandling.  

Der vil undervejs blive refereret til følgende afsnit, som er mere detaljerede omkring funktionaliteten, og som 

vil fungere som supplement til denne trin-for-trin guide: 

1. Avanceret søgning – se afsnit 2.7 Avanceret søgning 

2. Listevisninger – se afsnit 2.4 Listevisninger 

3. Diagrammer – se afsnit 2.5 Diagrammer 

4. Udtræk fra listevisninger – se afsnit 4.2 Udtræk fra listevisninger 

5. Deling af data – se afsnit 3.6 Deling af visning af data 

 

Tip: Deling af data bygger på samme principper i esas. Se derfor afsnit 3.6 Deling af 

visning af data. 

Bemærk: Der kan altid kun søges i det data og returneres de resultater, som brugeren 

har adgang til, værende den juridiske uddannelsesinstitution, brugeren tilhører, og de 

entitetsposter der tilhører ”esas-overordnet” eller som er delt på tværs af esas. 
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Eksempel Trin Handling 

1 Tilgå avanceret søgning via navigationsmenuen: 

 

Figur 53 – Tilgå avanceret søgning via tragt-ikon 

Nyt vindue åbner med mulighed for opsætning af avanceret søgning. 

2 Vælg hvad der skal søges efter under fanen Avanceret søgning (1) og funktionen Forespørgsel (2). 

Brugeren vælger den entitet, man ønsker at se resultater for (3).  

Det er valgt at opsætte en avanceret søgning for studerende med afgangsårsager. 

”Studieforløb” er valgt, da den repræsenterer en studerende og dets studieaktiviteter inden for en 

specifik uddannelse, herunder afgangsårsager. 

 

Figur 54 – Opsæt forespørgsel 

Som standard er resultater med slettede poster ekskluderet i forespørgslen via kriteriet om, at sta-

tus ikke er lig med slettet. Kriteriet kan slettes ved at klikke på pil-ikonet til venstre for ”Status”. 

3 Vælg Rediger kolonner (1) og tag først stilling til hvilke af de eksisterende kolonner, der skal bibehol-

des og hvilke, der skal fjernes fra resultatvisningen. 

Der kan scrolles frem og tilbage, så alle kolonner kan ses på skift. Man kan fjerne en kolonne ved at 

markere kolonnen og vælge Fjern i højre side under Alm. opgaver. 
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Figur 55 – Rediger kolonner 

4 Brugeren kan tilføje nye kolonner ved at trykke Tilføj kolonner i højre side under Alm. Opgaver. 

Under Posttype vælges den entitet, hvis felter man ønsker at vælge felter fra. Som standard er den 

entitet, man startede med at vælge, valgt. Det er dog muligt via dropdown at vælge mellem entite-

tens relaterede entiteter/opslag til andre entiteter, hvis der er nogle. Bemærk at felter fra relate-

rede entiteter i kolonnenavnet vil have dets reelle entitet noteret i parentes. 

De ønskede felter tjekkes af og OK vælges. 

 

Figur 56 – Tilføj kolonner 

I dette eksempel er der valgt følgende kolonner (i prioriteret kolonne-rækkefølge): 
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Vist navn (kolonne) Posttype (Entitet) 

Studerende Studieforløb 

CPR-nummer Studieforløb 

Beskyttet Studieforløb 

Uddannelsestype Uddannelsesstruktur 

Institutionsafdeling Studieforløb 

Indskrivningsform Studieforløb 

Uddannelsesstruktur Studieforløb 

Status Studieforløb 

Genindskrivningsdato Studieforløb 

Forventet afslutning Studieforløb 

Afgangsdato Studieforløb 

Afgangsårsag Studieforløb 

Central afgangsårsag Afgangsårsag 

Tabel 3 - Valgte kolonner 

5 Det er muligt at tilpasse kolonnerne: 

1. Prioriter rækkefølgen for kolonnerne via pilene. Marker kolonnen, hvorefter pilene kan 
benyttes til at flytte kolonnen til højre eller venstre. Dette kan særligt være relevant ved 
præsentation i eksempelvis listevisninger eller Excel ved udtræk hertil.  

2. Tilpas kolonnebredde via Skift kolonneegenskaber. Dette gælder for den kolonne, bruge-
ren har markeret. 

3. Konfigurer sorteringsrækkefølgen for at definere hvilken kolonne, som resultaterne som 
standard skal være sorteret efter 

4. Kolonner redigeres og tilpasses efter behov. Der afsluttes med OK, hvorefter vinduet for 

redigering af kolonner lukkes. 

6 Søgningen er nu klar til at blive kørt. Det vil dog også være muligt at tilpasse søgningen yderligere 

via opsætning af kriterier. På den måde kan brugeren vælge, hvis vedkommende kun ønsker at se 

resultater for en specifik uddannelse eller institutionsafdeling. 

 

Kør søgning ved at klikke på Resultater: 

Tip: Se afsnit 2.7 Avanceret søgning og overskrift Forespørgsel – Felt, operator 

og værdi for yderligere opsætning af kriterier. 
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Figur 57 - Se resultater 

Søgning igangsættes og fanen skifter fra Avanceret søgning til navnet på den entitet, man har valgt 

at søge efter (i dette tilfælde ”Studieforløb”), hvorefter resultaterne vises. 

 

Figur 58 - Viste resultater 

Bemærk, at der sorteres på den kolonne, som tidligere er valgt i opsætningen. Antal resultater vises 

i bunden af billedet, hvor der via pilene også kan navigeres til andre sider, hvis der er mange resul-

tater. 

 

7 Gem den avancerede søgning. 

Gå tilbage til fanen Avanceret søgning og klik på ”Gem” eller ”Gem som” for at gemme forespørgs-

len (søgningen): 

Tip: Se afsnit 2.7 Avanceret søgning og overskrift Muligheder via resultater for 

nyttige funktioner som: masseredigering, deling, eksport etc. 
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Figur 59 - Gem søgning 

Den avancerede søgning er nu gemt og kan genfindes i dropdown-menuen under ”Brug gemt vis-

ning”. Der bør gemmes igen, hvis ændringer i forespørgslen eller kolonnerne ændres. 

 

8 Luk vindue for avanceret søgning og tilgå listevisninger for studieforløb, hvor den gemte listevisning 

nu ligger under Mine visninger. Vælg listevisningen. 

 

Figur 60 – Listevisning 

9 Vælg at oprette nyt diagram. 

Tip: Se afsnit 2.7 Avanceret søgning og overskrift Gem visning og afsnit 3.6 De-

ling af visning af data, hvis du ønsker at dele søgningen med andre end bru-

gere. 
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I dette eksempel oprettes et cirkeldiagram fordelt på central afgangsårsag: 

 

Figur 61 – Diagramdesigner 

Figur 62 - Cirkeldiagram over listevisningens resultater viser et cirkeldiagram for listevisningen, der 

er baseret på den avancerede søgning. ”[tom]” refererer til studieforløb (studerende), hvor afgangs-

årsag ikke er angivet. Figur 62 - Cirkeldiagram over listevisningens resultater 

 

Figur 62 - Cirkeldiagram over listevisningens resultater 

 

10 Hvis brugeren ønsker at filtrere resultaterne yderligere, kan det gøres via listevisningens tragt-ikon, 

som aktiveres ved klik. Herefter kan brugeren vælge den kolonne, som vedkommende ønsker at 

Tip: Se afsnit 2.5 Diagrammer for hjælp til oprettelse af diagram. 
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filtrere på, eksempelvis en bestemt uddannelse. Ved filtrering opdateres listevisningens resultater 

samt diagram: 

 

Figur 63 – Filtrering specificerer listevisningens resultater og graf yderligere 

11 Brugeren kan eksportere listevisningen via ”Eksportér til Excel” i kontekstmenuen.  

 

Figur 64 - Eksporter listevisnings resultater til Excel 

I dette tilfælde er ”Statisk regneark” valgt. Der genereres efterfølgende en fil, som kan åbnes i Excel. 

Her kan brugeren behandle data yderligere, eksempelvis i pivot-tabeller eller ved konvertering til en 

.csv-fil til indlæsning i lokale tredjepartssystemer. 

Det er altid listevisningens aktuelle resultater, som eksporteres. Hvis alle resultater ønskes ekspor-

teret til Excel, skal filtreringen først fjernes igen. 
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2.9 Personlige indstillinger 

 

Figur 65 - Eksport til behandling i Excel 

 

Introduktion Det er muligt at angive personlige indstillinger i esas, og de kan findes ved at trykke på tandhjulsikonet i naviga-

tionsbjælken. Se rød markering i Figur 66 – Personlige indstillinger. 

 

Figur 66 – Personlige indstillinger 

Når man klikker på ikonet, og trykker på Indstillinger i den viste menu, vises et nyt vindue med titlen Angiv per-

sonlige indstillinger. I dette vindue er der syv faner, hvoraf to er relevante for arbejdet i esas: Generelt og For-

mater. 

Generelt I fanen Generelt kan man indstille, hvordan esas vises for egen bruger. I Figur 67 - Personlige indstillinger: Ge-

nerelt, er der markeret ni steder, hvor man kan angive personlige indstillinger. Disse gennemgås i Tabel 4 - Per-

sonlige indstillinger: Generelt. 
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Figur 67 - Personlige indstillinger: Generelt 

# Beskrivelse 

1 Her kan man vælge, hvilken startside man vil se, når man logger ind i esas. Standardindstillingen 

er baseret på den brugerrolle, man har. I dropdown Standardrude kan man vælge mellem de 

forskellige arbejdsområder, der fremgår af hylden, eksempelvis Studerende eller Optagelse / 

Tilmelding. 

2 Hvis man har valgt en Standardrude, bliver dropdown Standardfane aktiv. Her kan man vælge, 

hvilken fane man vil se på det arbejdsområde, man har valgt. Man kan eksempelvis vælge at se 

Dashboards, Rapporter eller mere kontekstafhængige faner som Uddannelsesstrukturer, Stu-

dieforløb eller Ansøgninger. 

3 Her kan man angive, hvor mange entitetsposter man vil have vist ad gangen på en listevisning. 

Der vises som udgangspunkt kun 50 entitetsposter, men man kan øge dette til 250. Når man 

øger antallet af viste entitetsposter, skal man ikke skifte side så ofte. 

4 I dette felt kan man vælge, om man vil se Avanceret søgning i en ”enkel” eller ”detaljeret” vis-

ning. Den enkle visning er standard, mens den detaljerede visning anbefales, hvis man bruger 

avanceret søgning meget. 

5 Det anbefales ikke at ændre i felt for tidszone, da det kan have konsekvenser for det gemte 

tidsstempel. Ændringer i denne dropdown vil bevirke, at datoer og tidspunkter ændres.  

6 I esas kan danske kroner vælges som eneste valuta. 

7 Med denne indstilling kan man ændre farvekontrasten i esas, så tilgængeligheden for folk med 

synshandikap øges. 

8 Det anbefales ikke at ændre i felt for lande/områdekodepræfiks. Konsekvens er at eksempelvis 

standard telefonnummer-felter præudfyldes med eksempelvis ”+45”. 
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9 Klikker man på ”Brugeroplysninger” kan man se sin egen profil i esas. 

Tabel 4 - Personlige indstillinger: Generelt 

Formater I fanen Formater kan man angive, i hvilket format man vil se blandt andet tal, valuta og klokkeslæt. Man kan 

tilpasse standardindstillingerne ved at gå til Tilpas… markeret med (1) i Figur 68 - Personlige indstillinger: For-

mater. I Eksempel på format, markeret med (2) i figuren, vises de nuværende formater, der er opsat. 

 

Figur 68 - Personlige indstillinger: Formater 

I Figur 69 - Personlige indstillinger: Formater, tilpasninger, kan man desuden tilpasse formater som tal, valuta, 

klokkeslæt og dato. 

Det anbefales, at man ikke ændrer i formater for tal eller datoer, da en forkert opsætning kan give anledning til 

fejl og misforståelser via brugergrænsefladen (indberetning og bagvedliggende logik bruger ikke formaterin-

gen). 



esas Brugervejledning  2 Navigation og søgefunktioner 
2.9 Personlige indstillinger 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 56 
 

  

 

Figur 69 - Personlige indstillinger: Formater, tilpasninger 
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 Tværgående administration 

3.1 Business units, afdelinger og teams  

Introduktion 

 

      

 
Administration  Stamdata  Afdelinger 

I esas er ejerskab af entitetsposter og datatilgængelighed defineret via forskellige niveauer af afdelinger og te-

ams, der bestemmer, hvem der har adgang til specifikke data. Det kan opfattes som et hierarki, hvor adgangen til 

data og håndteringen heraf kan begrænses afhængigt af det team, som brugeren er tilknyttet.  

Figur 70 - Relation mellem business unit, afdelinger og teams visualiserer hvordan de forskellige elementer relate-

rer sig til hinanden. For afdelingerne gælder det, at de opererer på forskellige niveauer. Niveauet er angivet i pa-

rentes. Et team kan være tilknyttet en afdeling eller eksistere uafhængigt og derfor kun være tilknyttet den pågæl-

dende business unit. Alle afdelinger har i modsætning hertil et team tilknyttet. Der oprettes automatisk et relateret 

team, når eksempelvis en underafdeling oprettes. 

 

Figur 70 - Relation mellem business unit, afdelinger og teams 

Business units Der eksisterer én business unit pr. juridisk uddannelsesinstitution i esas. En business unit kan betegnes som skallen 

uden om en uddannelsesinstitution, hvori den juridiske uddannelsesinstitution, institutionsafdelinger, underafde-

linger og teams indgår. Business units administreres fra centralt hold af esas-specialisten.  

Teams Teams (eller brugere) definerer ejerskabet af en entitetspost. Feltet Ejer i højre øverste hjørne af enhver entitets-

post angiver det team eller den bruger, den pågældende entitetspost er ejet af. Rettigheder i teamet bestemmer, 

hvad teamet kan se i esas, og hvilke handlinger de må udføre. Det er på den måde nemt at sikre adgang til eksem-

pelvis de samme oversigter, rapporter og dashboards.  

Institutionsspecialister kan oprette og opsætte teams i esas. Mens afdelinger er afhængige af tilknyttede teams, så 

kan et team eksistere uafhængigt af en afdeling og kun være tilknyttet den pågældende business unit. 

Teams administreres via ”Sikkerhed”, der findes under arbejdsområdet ”Administration” på hylden – se Figur 71 

– ”Sikkerhed” findes under arbejdsområdet "Administration" og Figur 72 - Administration af Teams: 
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Figur 71 – ”Sikkerhed” findes under arbejdsområdet "Administration" 

 

Figur 72 - Administration af Teams 

Herefter vises listevisninger for teams, hvor man under ”Alle teams” kan finde de teams som hører under ens ju-

ridiske uddannelsesinstitution. 

Som alle andre steder i esas, er det her muligt at oprette en ny entitetspost via kontekstmenuen. Når et team er 

oprettet, er det muligt at tilknytte brugere via undergitteret Teammedlemmer og på den måde definere teamet. 

Det er muligt at tilføje medarbejdere på tværs af institutionsafdelinger, men inden for samme juridiske uddannel-

sesinstitution.  

Brugere er som standard kun tilknyttet teamet for den pågældende business unit. Institutionsspecialister skal der-

for selv fordele brugere på teams for institutionsafdelinger og eventuelle underafdelinger. Dette har ingen betyd-

ning for, hvad brugeren kan tilgå af data, men blot i forhold til tildeling af opgaver og modtagelse af notifikationer.  

 

Juridisk institution I esas findes der én juridisk afdeling pr. business unit. Dette niveau er det øverste i selve hierarkiet og kan beteg-

nes som moderafdelingen. På den juridiske afdeling opsættes funktionalitet, som gælder for hele hierarkiet un-

der denne. Dette kan eksempelvis være navngivning af dimensionsopsætningen i forhold til fakturering (se 12 - 

fakturering), forbindelsen til Navision STAT, fire-øjenprincippet (se 10.4.2 - Bedømmelser), samt hvorvidt der kan 

indberettes til SU og ungedatabasen for den juridiske institutioner såvel som de underliggende.  

Det er primært esas-specialisten som administrerer indstillinger på den juridiske uddannelsesinstitution såsom for-

bindelse til Navision STAT og indberetningsopsætning. Institutionsspecialisten kan opsætte funktionalitet for føl-

gende: 

• Fire-øjneprincip 

• Dimensionsopsætning 

• Autogenereringsperioder for PUE’er for ÅU 

Tip: En fordel ved opsætningen af teams er, at det eksempelvis er muligt at dele og 

sende opgaver til en gruppe af medarbejdere inden for den enkelte institutions teams. 
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3.2 Dashboards i esas 

o Feltet ”Antal dage før periodens start”:  Feltet ”Tilmeldingsfrist” på PUE sættes til startdatoen 

på PUE minus værdien af dette felt. 

o Feltet ”Antal uger før oprettelse af PUE’er”: Angiver antal uger før oprettelsen af PUE’er for 

ÅU før periodens start på den overliggende fag-SUE. For OU styres dette af perioderne på ak-

tivitetsudbuddet fra sektionerne ”Opsætning for sommerstart” og ”Opsætning for vinter-

start”. 

• Håndtering af studienummer (Person-ID eller Integrations-ID). Læs mere i afsnit 10.1 - Person og Per-

sonoplysninger. 

• Hvor mange dage der skal gå før notifikation om uafhentede bilag til optagelse 

• Kommunikationsopsætning til tredjepartssystemer 

• Perioder for varighed af PUE’er. Læs mere om perioder i afsnit 6.2.1 - Det strukturelle uddannelsesele-

ments sektioner og felter, Perioder (3). 

Institutionsafdeling For hver juridisk afdeling findes en række institutionsafdelinger. Der er oprettet én institutionsafdeling pr. institu-

tionsnummer. Det vil sige, at hvis en juridisk uddannelsesinstitution har en afdeling i henholdsvis Køge, Middelfart 

og Randers med hver deres afdelingsnummer, så vil der være tilknyttet tre institutionsafdelinger i esas.  

Underafdeling En underafdeling er, som navnet antyder, en afdeling under en afdeling. Institutionsspecialisten kan oprette og 

tilknytte underafdelinger til både juridiske afdelinger og institutionsafdelinger.  

Introduktion 
      

 
Uddannelse  Arbejde  Dashboards 

Dashboards er en brugervenlig oversigt, som kombinerer listevisninger og diagrammer for data i esas.  

Anvendelse Det er let at danne sig et samlet overblik over udvalgt data i esas med de forskellige dashboards. Man kan 

vælge ét dashboard til at være ens startside. 

 

Ligesom for listevisninger i esas vælges der mellem de forskellige dashboards ved at klikke på pilen ud for nav-

net på dashboardet, som vist i Figur 73 - Skift mellem forskellige  

Bemærk: Udvalget af systemdashboards varierer alt efter, hvilken sikkerhedsrolle 

man er logget ind med. 
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Figur 73 - Skift mellem forskellige dashboards  

Vælg mellem forskellige Dashboard visninger: 

1. ”Systemdashboards” er prædefinerede visninger af udvalgt, relevant information, der kan ses af for-

skellige brugere på tværs af institutioner. Systemdashboards kan som udgangspunkt ikke redigeres, 

slettes eller deles af brugere.  

2. ”Mine dashboards” vises kun, hvis der er oprettet nogle eller såfremt en afdeling, et team eller en 

uddannelsesinstitution har delt et dashboard. Ydermere kan der let redigeres i egne dashboards, så 

visningen af de forskellige lister og grafer tilpasses den enkeltes behov. 

 

Eksempel Et eksempel på et dashboard er vist i Figur 74 - Eksempel på dashboard for den studieadministrative medarbej-

der med lister og diagram. Markeres et element som i eksemplet ændres kontekstmenuen, så man kan udføre 

præcis de samme opgaver, som man kan fra en almindelig listevisning for den valgte entitet.  

Tip: Når man har valgt et dashboard, kan man trykke på knappen ”Benyt som stan-

dard” i kontekstmenuen, for at angive det som et standard dashboard, der ses som en 

startsidevisning – se Figur 73 - Skift mellem forskellige  
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Figur 74 - Eksempel på dashboard for den studieadministrative medarbejder med lister og diagram 

 

Oprettelse Det er let at oprette Individuelle dashboards, der giver et personligt overblik i esas. Man kan ligeledes redigere 

og slette egne eksisterende dashboards samt dele dashboards med andre brugere, teams og institutioner. 

Yderligere er det en mulighed at kopiere et eksisterende dashboard og lokalt tilpasse dette. Det gøres via kon-

tekstmenuen og ”Gem som”. 

Når et nyt dashboard oprettes i esas, kan der vælges et layout og derefter tilføjes hvilken data, der skal vises i 

de forskellige felter. Det er muligt at vælge op til seks komponenter i et dashboard, samt angive hvilke egen-

skaber hvert komponentområde skal vise. 

Tip: Ved at klikke på ikonet over grafen, er det også muligt at tilgå listevisningen, som 

grafen repræsenterer.  
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Figur 75 - Vælg layout for individuelle Dashboards 

I dashboardet kan der eksempelvis indsættes diagrammer og lister. Det er muligt at rykke rundt på elemen-

terne og gøre dem større eller mindre, hvis der er brug for at vise flere eller færre detaljer på grafer eller po-

ster på listevisninger. Dette gøres ved at bruge knapperne ”Forøg” eller ”Formindsk”.  

 

Rediger og slet Det er også muligt at redigere elementerne på dashboardet eksempelvis ved at ændre en listevisning for en 

entitet - til en anden listevisning for en anden entitet. Dette gøres ved blot at dobbeltklikke på elementet eller 

markere elementet og trykke på knappen ”Rediger komponent”. Hvis elementet ikke ønskes på dashboardet 

kan det slettes ved at markere elementet og trykke på knappen ”Fjern”. 

Man kan vælge elementerne på dashboardet og forøge/formindske bredde/højde på elementet. Det giver mu-

lighed for at skræddersy udseendet på dashboardet. 

 

Figur 76 - Dashboardets komponentområder 

Tip: Se afsnit 2.7 Avanceret søgning for oprettelse af gemte visninger. Se afsnit 2.5 Di-

agrammer og overskriften Oprettelse for trin-for-trin oprettelse af diagrammer. 
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3.3 Startsider i esas 

 

Deling af dashboards Dashboards kan deles på tværs af institutionen, så andre på institutionen har adgang til den samme dashboard. 

Brugeren, der har oprettet og dermed ejer dashboardet, kan sætte delingen op. 

For at dele et dashboard skal man have det pågældende dashboard åbent og vælge at dele fra kontekstmenu. 

Herefter vil man få mulighed for at definere, med hvem dashboardet skal deles, og med hvilke rettigheder det 

skal deles. Man kan enten dele dashboardet med specifikke brugere eller hele teams af brugere. 

 

Introduktion Det er muligt selv at vælge hvilken startside, man ønsker. Som udgangspunkt er startsiden typisk et dashboard, 

men det kan også tilpasses til eksempelvis at være en listevisning af opgaver eller andre entitetsvisninger, som 

kan tilgås fra navigationsbjælken.  

Oprettelse For at ændre startsiden til noget andet end Dashboards, kan der vælges en anden visning ved at angive det i 

personlige indstillinger, som kan tilgås via tandhjuls-ikonet i navigationsbjælken. Under sektionen Vælg startsi-

den og indstillingerne for introduktionsruder kan man vælge blandt elementerne i hylden, eksempelvis ”Stude-

rende”, ”Uddannelse”, ”Optagelse/Tilmelding” med flere, som standardrude. Herefter vælges standardfanen 

som vist i Figur 77 - Angiv personlige indstillinger for startside. 

 

Figur 77 - Angiv personlige indstillinger for startside 

 

Tip: Deling af data bygger på samme principper i esas. Se derfor afsnit 3.6 - Ansøgnin-

ger og optag via tredjepartssystemer. 

Tip: Det er nemt at tilgå ens valgte startside ved at klikke på ”esas” i navigationsbjæl-

ken. 
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3.4 Opfølgninger 

Introduktion 
      

 
Uddannelse  Arbejde  Opfølgninger 

Der findes forskellige typer af opfølgninger i esas, der alle har til formål at give overblik over forskellige typer af 

hændelser, der skal følges op på. Nogle opfølgninger oprettes automatisk af esas, mens andre oprettes manu-

elt af brugeren.  

Opfølgningstyper, der typisk vil anvendes: 

• Exception genereres automatisk og indikerer, hvis opsat, at der er et systemjob er fejlet eller har 

mangler. Dette kunne eksempelvis være, når en ansøgning/ansøger overføres til studieforløb/stude-

rende og der er obligatoriske SUE’er, som ikke bliver oprettet som GUE’er. Her vil der blive oprettet 

en exception om dette. 

• Opgave kan både oprettes automatisk og manuelt, og indikerer, at der er en handling, som brugeren 

skal foretage. Dette kunne eksempelvis være i forbindelse med deling af gæstestuderendes data, 

hvor en uddannelsesinstitution via en opgave kan anmode om, at en studerendes data deles med en 

anden uddannelsesinstitution.  

• Notifikation oprettes automatisk på baggrund af et notifikationsabonnement, og indikerer, at der er 

en systemhændelse, som brugeren skal være opmærksom på. Læs mere i afsnit 3.5 - Notifikationer 

og abonnementer. 

Opfølgningstyperne uddybes i de kommende underafsnit. 

 

Automatisk 
oprettelse af 
opfølgning 

Hændelser der automatisk opretter en opfølgning i esas er følgende: 

Exception Opgave Notifikation 

Ansøger KOT-CPR-nummer fin-

des i forvejen 

Ansøgning blev ikke overført til 

et studieforløb 

Der skete en fejl i forbindelse 

med skift af US2000 password 

Fejl 

Fejl i forbindelse af automatisk 

oprettelse af hele studieforløbet 

Fejl ved indlæsning af TBM-fil 

fra KOT 

Fejl ved indlæsning fra opta-

gelse.dk 

Gennemførelsesuddannelses-

elementer er igangværende un-

der en studieinaktiv periode 

Holdfordeling 

Deling af Gæstestuderende data 

Overflytningsansøgning for in-

tern flytning af studerende 

 

Strukturelt uddannelseselement 

med påkrævet udlandsophold 

Kø job fejlet 

Indlæsning af ansøgninger fra 

optagelse.dk 

Ansøgning eller relateret poster 

opdateret 

Uafhentede bilag 

Studieforløbshændelse 

InRule-fejl fra integration 

Person med navne- og adresse-

beskyttelse 

 

Bemærk: Opfølgningstyperne: Fax, Telefonopkald, E-mail, Brev, Aftale, Serviceaktivi-

tet, Kampagnerespons, Kampagneaktivitet, Gentaget aftale, Social Aktivitet, Indberet-

ningskalender og Log vil som udgangspunkt ikke blive benyttet i esas. 
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Indlæsning af ansøgninger: Op-

tagelse.dk nede 

CPR-registret returnerer med et 

inaktivt CPR-nummer (død/an-

nulleret) 

Tabel 5 - Hændelser, der udløser oprettelse af opfølgninger automatisk 

Exceptions Exceptions er en opfølgning i esas, som er genereret af systemet. Exceptions opstår i forbindelse med forskel-

lige forretningsflows, når et systemjob afsluttes uhensigtsmæssigt. Exceptions genereres således, når systemet 

udfører noget automatik, som ikke går som forventet. Denne opfølgning beskriver et udestående, hvor en bru-

ger skal foretage et aktivt valg om, hvordan problemet skal behandles.  

Til forskel fra de andre opfølgningstyper er denne en entitet, som oprettes, når der sker afvigelser i en ellers 

automatiseret proces, mens andre typer af opfølgninger kan oprettes manuelt eller abonneres på via system-

hændelser. Exceptions anvendes eksempelvis, hvis der er problemer med datagrundlaget under processen 

”Fejl i forbindelse af automatisk oprettelse af hele studieforløbet”. 

 

Figur 78 - Eksempel på en Exception i esas 

1. Når en exception er fuldført, kan man blot trykke på ”Markér som fuldført” i kontekstmenuen, hvor-

efter den ikke længere vises som en aktiv exception på listevisningerne.  

2. Ejeren, som kan være en bruger eller et team, kan vurdere, om denne exception skal behandles eller 

blot lukkes ved at trykke på ”Luk opgave”. Når exception er behandlet eller lukket, vil status-feltet 

være sat til ”Behandlet” eller ”Lukket”, hvilket afslutter håndteringen af en exception. 

3. Når en exception er genereret, vil den være tilgængelig for de ansvarlige, som er defineret via ejer-

feltet på en exception. Såfremt en exception skal deles med andre brugere eller teams, kan man 

vælge at uddelegere ansvaret for at behandle den pågældende exception ved at trykke på ”Tildel”. 

Hvis ejerskabet ønskes bibeholdt, kan en exception deles med andre brugere eller teams ved at 

trykke på ”Del”. 

4. Der kan sættes en forfaldsdato for at angive et tidspunkt for, hvornår en exception skal håndteres. 

5. Når en exception behandles, benyttes angående-feltet, som peger direkte på den entitet, som er be-

rørt af den aktuelle automatiske proces, der er afsluttet med fejl. 

6. Vurderingen kan ske på baggrund af beskrivelse-feltet, som indeholder årsagen til udløsningen af 

denne Exception.  

Exceptions vil være tilgængelige i listevisninger på relaterede poster, på dashboards eller gennem avancerede 

søgninger. Tilgængeligheden kan altså tilpasses alt efter behov.  
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Opgaver Opgaver kan oprettes direkte via opgavelisterne, både fra dashboardet og den almindelige listevisning af aktivi-

teter.  

Eksempelvis oprettes der automatisk en opgave i forbindelse med intern overflytning af studerende. Når den 

uddannelsesinstitution, der skal modtage den studerende, har gemt overflytningsansøgningen, oprettes en op-

gave om at overflytningsansøgningen er ubehandlet hos den uddannelsesinstitution, som den studerende skal 

overflyttes fra. 

Ændring af opgaver sker ved at vælge en opgave fra listevisningen og sætte de ønskede felter, som eksempel-

vis emne, beskrivelse, samt hvilken entitetspost, for eksempel en studerende, opgaven er angående. 

 

Figur 79 - Eksempel på en Opgave 

1. Når opgaven er fuldført, kan man blot trykke på ”Markér som fuldført” i kontekstmenuen, hvorefter 

opgaven ikke længere vises som en aktiv opgave på listevisningerne.  

2. Man kan også trykke på ”Luk opgave”, hvis man i stedet vil annullere opgaven.  

3. For at overdrage en opgave til en anden, kan medarbejderen trykke på ”Tildel”, så ejerskabet af op-

gaven overtages af en anden bruger eller et team.  

4. Derudover er det også muligt, direkte fra opgaven eller listevisningen, at dele entitetsposter, som en 

medarbejder stadig vil være ejer af, men gerne vil dele med andre. Dette sker ved at trykke på ”Del”. 

5. Ved at sætte en forfaldsdato, angives en tidsramme for, hvornår en bruger eller et team skal tage et 

aktivt valg om, hvordan opgaven skal behandles. 
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3.5 Notifikationer og abonnementer 

Introduktion 
      

 
Administration  Systemhændelser  Abonnementer 

Man kan nemt og enkelt anvende esas’ notifikationsfunktionalitet til at opsætte egne notifikationsabonnemen-

ter og bruge notifikationer til at danne overblik over opgaver, der skal udføres. Notifikationer, notifikations-

hændelser og notifikationsabonnementer er entiteter, der fungerer som esas’ notifikationsfunktionalitet.  

 

Figur 80 - Nyt Abonnement 

Medarbejdere kan oprette et abonnement, som tager udgangspunkt i en systemhændelse. Når hændelsen ind-

træffer, vil opsætningen af et abonnement udmunde i en notifikation. Der bliver således sendt en notifika-

tion på baggrund af den systemhændelsestype, man abonnerer på.  

Anvendelse En notifikation er en meddelelse, der gør modtageren opmærksom på en ny aktivitet, der har fundet sted. En 

notifikation kan også være en påmindelse om en kommende begivenhed eller arbejdsopgave.  

Notifikationshændelser er systemoprettede poster omkring hændelser, der sker i esas. Notifikationer bliver 

oprettet på baggrund af opsatte abonnementer. Det kan eksempelvis være hændelser omkring integrationer 

eller ændringer af data for specifikke entiteter, hvis der er opsat abonnement om dette.  

Opfølgning af forskellige arbejdsopgaver kan foregå via opgaver. Opfølgning af forskellige aktiviteter fungerer 

som en opgaveliste, eksempelvis når man skal følge op på en studerendes studieforløb i forbindelse med en 

studieinaktiv periode. Dette gøres ved, at der på opgaven sættes en forfaldsdato, der er det tidspunkt, hvor der 

skal følges op på opgaven. Det er også muligt at sætte en anden forfaldsdato, således at opgaven først skal føl-

ges op på om eksempelvis tre måneder. 

Oprettelse Tilgå ”Abonnementer” via hylden i esas for at oprette et nyt abonnement. Vælg dernæst, hvilken systemhæn-

delsestype som skal indtræffe, før der modtages en notifikation. På selve abonnementet er det muligt at an-

give, om notifikationerne skal vises i esas, eksempelvis på en listevisning over notifikationer eller på et 

dashboard. Det er også muligt at angive, om notifikationen også skal sendes som mail. 

Notifikationer adskiller sig fra opgaver ved, at opgaver kan oprettes direkte fra navigationsbjælken, uanset 

hvor man er i esas. I forbindelse med en specifik opgave kan der sættes en forfaldsdato, der angiver tidspunk-

tet, hvor der skal følges op på opgaven. Opgaver og notifikationer kan sorteres efter forfaldsdato eller dato for 

oprettelse og kan tilgås via ikonet til højre for listevisningens navn. 
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3.5.1 Fremsøgning af ansøgninger med opdaterede bilag 

 

Figur 81 - Tilgå Notifikationer og opgaver 

Medarbejdere kan nemt dele sine abonnementer med andre medarbejdere på uddannelsesinstitutionen ved at 

tilføje denne medarbejder på listen af modtagere af notifikationerne på det pågældende abonnement. 

For at dele poster, eksempelvis notifikationer, trykkes der blot på knappen ”Del”, hvorefter man kan angive 

hvilke brugere eller teams, der skal have adgang til den specifikke notifikation. Dermed vises notifikationen 

også hos disse brugeres listevisninger af aktiviteter, hvor notifikationer vises. 

Notifikationer kan opsættes på følgende systemhændelser: 

• Strukturelt uddannelseselement med påkrævet udlandsophold 

• Kø job fejlet 

• Indlæsning af ansøgninger fra optagelse.dk 

• Ansøgning eller relateret poster opdateret 

• Uafhentede bilag 

• Studieforløbshændelse 

• InRule-fejl fra integration 

• Person med navne- og adresse-beskyttelse 

Introduktion Man kan i esas anvende et abonnement på systemhændelsen ”Ansøgning eller relateret poster opdateret” til 

at få besked om hvilke ansøgninger, der er sket opdateringer på.  

Opsætningen kræver, at der er oprettet et abonnement på den systemhændelsestype der hedder ”Ansøgning 

eller relateret poster opdateret”, at abonnementet er ejet af brugeren eller brugerens team, og at abonne-

mentet danner notifikationer med det samme. 

Med udgangspunkt i 
ansøgningen 

Nedenfor gennemgås, hvordan man laver en listevisning gennem den avancerede søgning, som viser de ansøg-

ninger, hvor der er sket opdateringer på bilag. 
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Figur 82 - Bilagsnotifikationer med udgangspunkt i ansøgningen 

Følgende skal sættes op i den avancerede søgning: 

1. Søg efter ”Ansøgninger” 

2. Vælg at status på ansøgningen ikke skal være ”Slettet” eller ”Inaktiv” 

3. Vælg at ansøgt dato skal være før deadline for ansøgninger (denne klausul kan fjernes ved behov) 

4. Vælg hvilken områdenummeropsætninger ansøgningerne skal være fra. Det er her, det angives, hvil-

ken uddannelse man er interesseret i at se at ansøgninger til. 

5. Vælg at feltet seneste opdatering ved integration, skal indeholde data, for at sikre at der kun medta-

ges ansøgninger der er opdateret fra enten optagelse.dk eller nemStudie 

6. Vælg ”Notifikationer” som relateret entitet 

7. Vælg at systemhændelsestype skal være lige med ”Ansøgning eller relateret poster opdateret” 

8. Vælg at beskrivelse skal indeholde ”bilag ” (husk mellemrum efter bilag, for at sikre at det ikke er alle 

notifikationer med ordet ”bilag” som medtages) 

9. Vælg at status på notifikationen ikke skal være lig med ”Annulleret” eller ”Fuldført”. 

10. Vælg ”Bilag (Ansøgning)” som relateret entitet 

11. Vælg at feltet ”Læst” skal være lig med ”Nej”, så det kun er ulæste bilag der fremgår på listen 

Denne søgning vil på listevisningen over resultater, vise de ansøgninger der matcher søgekriterierne. Fordelen 

ved denne søgning, er at man får vist de pågældende ansøgninger direkte. For at få ansøgningerne væk fra li-

stevisningen, kan man sætte notifikationen som ”Fuldført” eller læse bilaget. 
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3.6 Deling af visning af data 

Introduktion Visninger af data kan deles på tværs af uddannelsesinstitutionen, så andre på uddannelsesinstitutionen har 

adgang til den samme visning af data via rapporter, diagrammer, visninger, dashboards etc. 

Anvendelse Brugeren, der har oprettet og dermed ejer søgningen, kan sætte delingen op. 

Oprettelse Via deling-funktionaliteten har brugeren mulighed for at definere med hvem, data og visning skal deles, samt 

med hvilke rettigheder. Man kan enten vælge at dele med specifikke brugere eller hele teams af brugere. 

Trin-for-trin Følgende trin-for-trin vejledning tager udgangspunkt i deling af diagram. Men princippet er det samme som 

ved deling af øvrige entitetsposter og data, såsom rapport, visning, dashboard og lignende. 

Trin Handling 

1 Deling gøres typisk via kontekstmenuen og kommandoen ”Del”. ”Del [entitet]” åbner: 

 

Figur 83 - Del entitet (brugerdiagram) 

2 Vælg ”Tilføj bruger/teams”. 

Søg dernæst efter henholdsvis bruger eller teams. Vælg eventuelt at søge i en særlig visning. 

I dette eksempel er der valgt at søge efter ”Team” i visningen ”Alle teams” og med wildcard efter 

ovenstående kriterier som indeholder uddannelsesinstitutionens navn. 

Man vælger den eller de resultater (i dette tilfælde teams), som man ønsker at dele diagrammet 

med og klikker ”Tilføj”. 
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Figur 84 - Søg efter poster du vil dele med 

3 Dine valgte poster vises nu og delingsmuligheder skal defineres. Der vælges mellem en eller flere af 

følgende: 

• Læs: Giver de valgte brugere eller teams mulighed for at læse det oprettede 

• Skriv: Giver de valgte brugere eller teams mulighed for at redigere i det oprettede 

• Slet: Giver de valgte brugere eller teams mulighed for at slette det oprettede 

• Tilføj: Giver de valgte brugere eller teams mulighed for at knytte en post til den aktuelle 

oprettelse 

• Tildel: Giver de valgte brugere eller teams mulighed for at tildele det oprettede til andre 

brugere eller teams 

• Del: Giver de valgte brugere eller teams mulighed for at dele det oprettede med andre 

brugere eller teams 
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3.7 Masseredigering  

Figur 85 – Delingsmuligheder 

 

4 Afslut deling ved at trykke på ”Del”. 

Tabel 6 - Deling af visning af data 

Introduktion I esas kan brugere masseredigere poster, og på den måde justere indhold, ændre status og skifte relationer for 

flere poster samtidig. Masseredigeringsfunktionen betyder, at de kan skifte startdatoer for en hel række af po-

ster på én gang eller flytte dem fra en overordnet post til en anden. Det er ligeledes muligt at aktivere inaktive 

poster eller deaktivere aktive poster. 

Anvendelse Masseredigeringen håndteres fra listevisningen for de poster, brugeren ønsker at redigere. De relevante poster 

markeres, hvorefter redigering, aktivering eller deaktivering kan foretages via kontekstmenuen. Hvis ”Rediger” 

vælges, når flere poster er markeret, åbnes et vindue. Her kan der angives værdier for de felter, der optræder på 

den pågældende post. Ved at angive en værdi i et felt og vælge ”Skift”, påføres værdien på feltet for alle de mar-

kerede poster. Bemærk, nogle felter kan være låst for redigering. 

Hvis ”Aktivér” eller ”Deaktivér” vælges via kontekstmenuen, åbnes der ligeledes et vindue, hvori man kan be-

kræfte, at de markerede poster skal aktiveres eller deaktiveres. 

Det er også muligt at eksportere en Excel-fil med de valgte poster, bearbejde dem og derefter importere Excel-

filen igen.  

 

Eksempel Masseredigering foretages grundlæggende på følgende måde: 

 

Figur 86 - Flow for masseredigering 

I esas ser denne proces ud som følgende: 

Bemærk: Det er ikke alle delingsmuligheder (eksempelvis slet, tilføj etc.), der 

altid er tilgængelige. Dette afhænger af, hvilken entitets visning, der forsøges 

at deles (om det er en rapport, diagram etc.). 

Tip: Enkelte entiteter har visninger / undergitre, hvorfra det er muligt at redigere di-

rekte i visningens kolonner. Når dette er muligt, er det via kontekstmenuen muligt at 

vælge redigerbar visning via funktionen ”Vis som”. Dette gælder eksempelvis indtast-

ning af karakterer. 
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3.8 Import af entitetsposter 

 

Figur 87 - Masseredigering i esas 

Introduktion 

 

I esas kan den studieadministrative medarbejder importere data fra et Excel-ark og på den måde oprette flere 

poster samtidig. Det er muligt at tilgå importfunktionaliteten fra de fleste listevisninger, og på denne måde er 

det nemt og synligt, hvilke poster man importerer. For eksempel kan man importere ansøger eller ansøgninger 

fra et Excel-ark til esas. 

Anvendelse For at importere data fra Excel til esas kan man vælge at downloade en importskabelon. Dette gøres ved at 

trykke på knappen ”Hent skabelonen til import”, som findes under knappen ”Importér data”.  

 

Figur 88 - Hent skabelonen til import 

Skabelonen til import indeholder en prædefineret struktur, baseret på relevante felter for den entitets listevis-

ning man har hentet skabelonen fra. Skabelonen indeholder yderligere en kort beskrivelse af hvilken type af 

information, der skal fremgå i de enkelte kolonner i filer og hvilke kolonner, der er påkrævede at udfylde. 
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3.9 Centrale integrationer 

 

Figur 89 - Eksempel på importskabelon i Excel 

Der fremgår både almindelige tekstfelter og opslagsfelter i skabelonfilen, og det anbefales derfor, at man har 

en entitetspost åben ved siden af skabelonfilen, så man nemt kan se, hvilke felter der indeholder de forskellige 

informationstyper. 

Når man opretter entitetsposter via en masseimport, udløses eventuelle forretningsregler, der er sat op for 

entiteten. Masseimport laver også et dublettjek, så man ikke risikerer dubletter, hvis den data man importerer, 

findes i forvejen. 

Vejledning i import 
af entitetsposter 

For at importere data, skal brugere vælge den entitet, der skal importeres, for eksempel SUE’er og åbn listevis-

ningen for entiteten. Vælg derefter at hente importskabelonen ned på computeren. Se Figur 88 - Hent skabelo-

nen til import. 

Når skabelonen er åbnet i Excel, kan data fyldes i de relevante kolonner. Husk, at der skal være data i de kolon-

ner, der er påkrævede, hvilket vil fremgå af skabelonfilen. 

Efter skabelonen er udfyldt med den ønskede data, skal den gemmes lokalt på computeren. Herefter trykker 

man på knappen "Importér data”, vælger ”Vælg fil” og fremsøger den gemte fil. Herefter trykkes på ”Næste”. 

På den næste side skal man vælge, om man vil tillade dubletter, hvilket man som hovedregel ikke vil, dernæst 

hvem der skal eje de importerede poster. Dette felt er kun relevant, hvis de importerede poster ikke indehol-

der ejeroplysninger, hvilket de normalvis gør. 

Næste skridt er at trykke på ”Send” for at sende filen til import. Ved at trykke på linket, der hedder ”Importer”, 

kan man følge med i importprocessen. Det vil også være her, at man bliver notificeret, såfremt der sker fejl i 

forbindelse med importen. 

Når importen er fuldført, kan de nyoprettede poster findes i esas, under den entitet man har valgt at importere 

til. Brug eventuelt en avanceret søgning til at fremsøge alle de nye poster. 

Introduktion esas er tilkoblet diverse integrationer, som leverer forskellige typer af data. Eksempelvis sikrer integrationen til 

Optagelse.dk, at brugeren kan indlæse ansøgninger i esas for derefter at sagsbehandle hentede ansøgninger 

direkte i esas, mens integrationen til Navision Stat muliggør, at brugeren kan fakturere.  

Integrationerne kan opdeles i centrale og lokale. Centrale dækker over de myndighedsintegrationer, som løs-

ningen er afhængig af for at fungere. De ”lokale integrationer” dækker over integrationer, der stilles til rådig-

hed for uddannelsesinstitutioner og deres 3. part systemer.  
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3.10 Overholdelse af regler og betingelser 

Oversigt Eftersom lokale integrationer er institutionsspecifikke, behandler brugervejledningen kun de centrale integrati-

oner, som fremgår af Figur 90 - Centrale integrationer. Integrationerne til Søfartsstyrelsen og Rigsarkivet intro-

duceres på et senere tidspunkt.  

 

Figur 90 - Centrale integrationer 

Introduktion 

 

I esas er det muligt at opsætte og vedligeholde forskellige regler og betingelser, som løbende validerer data og 

hjælper brugeren med at bruge esas mest hensigtsmæssigt.  

Hvis en validering ikke opfyldes, notificeres brugeren om dette via fejlbesked i brugergrænsefladen eller via 

notifikationer og exceptions. 

Oprettelse Regler og betingelser kan opsættes fra centralt hold af esas-specialisten eller af institutionsspecialisten.  

Regelkatalog Alle regler oprettet fra centralt hold udstilles i en liste, som er tilgængelig for både brugere og tredjepartssyste-

mer. Regelkataloget kan bruges som opslag og indeholder overblik over, hvilke forretningsregler der skal over-

holdes ved brug af esas.  

Her er det muligt at søge og sortere efter fejlkoder, regel-id samt den tekniske opsætning af en regel.  

 

Se Figur 91 – Regelkatalog: Forretningsregler for hvordan regelkataloget er opstillet: 

Link: Regelkatalog over esas forretningsregler kan tilgås via: https://esas-model-

ler.azurewebsites.net/Home/Regler/  

https://esas-modeller.azurewebsites.net/Home/Regler/
https://esas-modeller.azurewebsites.net/Home/Regler/
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Figur 91 – Regelkatalog: Forretningsregler 

Regelkatalogets kolonner er forklaret herunder:  

Feltnavn Beskrivelse Eksempel 

Id Unikt id, som identificerer forretningsreg-

len. 

E0002 

Entitet Entiteten, der påvirkes af forretningsreg-

len. 

Studieforløb 

Regelsæt Forretningsområdet/regelsættet, som på-

virkes af forretningsreglen 

Stamdata / Opsætning 

Besked En sigende besked, som forklarer, hvorfor 

forretningsreglen er udløst. 

Der er ikke bestået til-

strækkelige ECTS 

Regelindhold Udførlig teknisk beskrivelse af forretnings-

reglen.  

Se kolonne regelindhold 

i Figur 91 – Regelkata-

log: Forretningsregler 

Ændret Dato for seneste opdatering af forretnings-

reglen. 

Fredag 2. november 

2018 

Tabel 7 – Regelkatalogets kolonner 

Typer af regler Overordnet findes der fire forskellige typer af regler og betinger i esas: 

Type Beskrivelse Opsættes Eksempel 

Dynamics  

arbejdspro-

ces 

Kan opsættes til at auto-

matisere simpel logik – ek-

sempelvis opdatering eller 

kopiering af oplysninger fra 

en entitetspost til en an-

den. Se 15.1 Brug af ar-

bejdsprocesser i det daglige 

arbejde. 

Lokalt Hvis en bruger tilføjer en debitor til en an-

søgning, valideres det, om den valgte virk-

somheds debitor, har et EAN-nummer. 
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Dynamics 

business 

rule 

Er typisk semantisk eller 

forretningsvalidering på 

felter og formularer. 

Centralt Afhængigt af, om man opretter en uden-

landsk eller dansk virksomhed, er der for-

skellige krav til, hvilke felter der skal udfyl-

des. Eksempelvis er CVR-nummer obligato-

risk for danske virksomheder, men ikke for 

udenlandske (og vil heller ikke være synligt 

på formular).  

InRule Regler opsat i regelmoto-

ren kaldet InRule. Den kon-

tekstspecifikke ”Kør regel-

tjek” er sat op til at tjekke 

på regeltjek indenfor en gi-

ven entitet. 

Centralt Validering af, om en GUE har fået tilskre-

vet den samme mængde ECTS-point, som 

er angivet på den relaterede SUE. 

Kundespeci-

fikt  

programmel 

Avancerede regler som ty-

pisk igangsættes ved, når 

brugeren forsøger at 

gemme en entitetspost. 

Leverandør I forbindelse med genindskrivning af en 

studerende valideres på, hvorvidt, den an-

givne afgangsårsag tillader genindskriv-

ning. Hvis nej, er det ikke muligt at genind-

skrive den studerende på studieforløbet. 

Tabel 8 – Regeltyper 

Fejlbeskeder Fejlbeskeder vises typisk som en gul notifikationsbjælke (eksempel i Figur 92 - Fejlbesked: Notifikationsbjælke) 

eller i et pop-op-vindue (eksempel i Figur 93 – Fejlbesked: Pop-op). 

 

Figur 92 - Fejlbesked: Notifikationsbjælke 

 

Figur 93 – Fejlbesked: Pop-op 

Regeltyper inddeles i fejl, advarsler eller notifikationer afhængigt af alvorligheden. Dette er markeret sammen 

med id’et på forretningsreglen og kan være en af følgende: 
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3.10.1 Kør regeltjek 

Type Beskrivelse Eksempel på fejlbesked 

E (for Error) Bruges, når brugeren forhindres i at 

forsætte sin arbejdsgang 

E6059: Der er allerede en studiein-

aktiv periode på dette studieforløb 

som overlapper denne periode. 

W (for Warning) Bruges, når brugeren advares om 

en ikke-opfyldt forretningsregel. 

Den er ikke blokerende for at for-

sætte. 

W5025: Obs! Studietidsforkortende 

merit har konsekvenser for SU-akti-

vitetskontrollen. 

N (for Notification) Bruges, når brugeren blot skal noti-

ficeres om en hændelse. 

N5016: Oplysninger fra CPR-regi-

stret er hentet, og felterne for disse 

oplysninger er låst. 

Tabel 9 - Regeltype alvorlighed 

Kør regeltjek For følgende entiteter er det muligt fra centralt hold at opsætte og definere regler i regelmotoren (InRule), 

som skal overholdes på de respektive entitetsposter: 

• Ansøgning 

• Ansøgningsopsætning 

• Gennemførelsesuddannelseselement (GUE) 

• Studieforløb 

• Studieinaktiv periode 

• Strukturelt uddannelseselement (SUE) 

• Uddannelsesstruktur 

Kontekstmenuen indeholder derfor en særlig knap for ovenstående entiteter: ” ”, som igang-

sætter et regeltjek i regelmotoren InRule for den givne post. 

 

Kør regeltjek – 
Ansøgning / 
Ansøgningsopsætnin
g 

Forud for overførsel til KOT kan esas kontrollere, at indberetningen er klar til overførsel, og således kan man få 

et overblik over ansøgninger med fejl. Under sagsbehandlingen kan man trykke på knappen ”Kør regeltjek” på 

ansøgningsopsætningen, som laver KOT-kontroltjek på alle tilknyttede ansøgninger. Dette KOT-kontroltjek tjek-

ker eksempelvis for fejl i KOT-grupper og kvotient. Det er også muligt at køre regeltjek fra en specifik ansøg-

ning. 

Feltet "KOT-kontrolfejl" på en ansøgning kan vise fejlbeskeder i forbindelse med kontrol af indberetningslisten. 

Dette felt gør det muligt at fremsøge alle ansøgninger i et optag, som indeholder fejl. Man vil med denne søg-

ning kunne finde de ansøgninger, som skal udbedres inden indberetningsfilerne genereres og sendes til KOT. 

På ansøgningsbilledet vil disse fejl desuden være vist som en notifikationsbjælke i toppen af skærmbilledet. På 

ansøgningsopsætningen vises et undergitter, som indeholder alle ansøgninger tilknyttet ansøgningsopsætnin-

gen, som har en KOT-kontrolfejl. Notifikationsbjælken med fejlbeskeden forsvinder først, når fejlen er udbed-

ret, og der på ny er kørt et regeltjek. 

Bemærk: Knappen ”Kør regeltjek” findes for alle entiteter, selvom det alene er for oven-

stående entiteter, der på nuværende tidspunkt har opsat regler i regelmotoren. Igang-

sættes et regeltjek på en entitet uden en regelopsætning, returneres en fejl. 
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Tabellen herunder beskriver de forskellige fejl, samt i hvilken situation de markeres en på ansøgning: 

Fejlkode Beskrivelse Procedure for kontrol 

102 CPR-nummer mangler Ansøgninger hvor ansøgeren ikke har angivet CPR-

nummer markeres. 

109 Karaktergennemsnit er ikke mel-

lem 2,0 og 12,9 

Ansøgninger med Karaktergennemsnit uden for disse 

to værdier markeres. 

110 Ansøgeren mangler kvotient i 

kvote 1-gruppe 

Ansøgninger i KOT-gruppe 10-19 uden kvotient mar-

keres. 

112 Der er indberetninger i gruppe 

49, men ingen pladser 

Ansøgninger i gruppe 49, hvor det samlede antal af 

ansøgninger i gruppe 49 er større end 999 markeres. 

116 Gruppeudelukkelse. Ansøger er 

også i gruppe <gruppe_nr> 

Ansøgninger i KOT-gruppe 30-59, som også er i 10-29 

markeres. 

118 Minimumskvotienten er ikke 

overholdt 

Ansøgninger, som er relateret til en områdeopsæt-

ning, hvor Min. Kvotient er sat og ansøgningens Kvo-

tient Eksamensresultat er mindre, markeres. 

L01 Læreruddannelsen - Kvote 1 

uden kvotient over 7.0 

Ansøgninger, som er relateret til et områdenummer, 

der starter med 46, som er i KOT-gruppe 10-19, men 

som ikke har en eksamenskvotient Karaktergennem-

snit over 7.0, markeres. 

L02 Læreruddannelsen - Kvote 2 

med kvotient over 7.0 

Ansøgninger, som er relateret til et områdenummer, 

der starter med 46, som er i KOT-gruppe 20-29, men 

som har en eksamenskvotient Karaktergennemsnit 

over 7.0, markeres. 

SB1 Standby - Inkonsistente standby 

grupper 

Ansøgninger, som er i gruppe 60-99, 60-79, men som 

ikke er i 10- 49, 10-29 (50 grupper under), markeres. 

KG1 Manglende KOT-gruppe Hvis der ikke er tilmeldt nogen KOT-gruppe på ansøg-

ningen. 

Tabel 10 - Oversigt over fejl 

Kør regeltjek – GUE Regeltjek på GUE’en tjekker om: 

• Antal ECTS, både det samlede antal, det maksimale antal og det minimale antal, overskrider grænse-

værdierne på overordnede uddannelse. 

• Om der er optjent nok ECTS for at bestå GUE. 

• Om den overordnede SUE har flere GUE’er (eksempelvis ved delmerit), om GUE’ens slutdato ligger 

inden for perioden på den relaterede SUE og uddannelse. 

• Om den relaterede bedømmelsesdato overholder uddannelsens forventede slutdato. 

 

Kør regeltjek – 
Studieforløb 

Regeltjek på studieforløb tjekker for alle de relaterede GUE’ers regler. Eventuelle fejlbeskeder vises både på 

studieforløb og pågældende GUE’er. 

Kør regeltjek – SUE Regeltjek på SUE’en tjekker om: 

Tip: Vises en notifikationsbjælke med en fejlbesked på en ansøgning, anbefales det at 

køre et nyt regeltjek for at sikre, at disse er opdateret.  
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• Antal ECTS, både det samlede antal, det maksimale antal og det minimale antal, overskrider grænse-

værdierne på det overordnede uddannelseselement. 

• Om udlandsophold er påkrævet på et overordnet uddannelseselement. 

• Om det samlede antal ECTS-point på tværs af alle uddannelseselementer er mindre end det minimale 

antal ECTS, der er påkrævet på den overordnede uddannelse.  

Der vises en fejlbesked, hvis en regel er brudt, og man skal som bruger rette op på fejlen. 

Kør regeltjek – 
Uddannelsesstruktur 

Regeltjek på uddannelsesstruktur tjekker for alle de relaterede SUE’ers regler. Eventuelle fejlbeskeder vises på 

både uddannelsesstruktur og pågældende SUE’er. 

Regeltjek der sikrer at uddannelsesstrukturen kun kan ændre status fra Kladde til Aktiv, når alle semestre har 

tilknyttet fag-SUE’er, hvis sum af Teori, Praktik og Værkstedsskole ECTS STÅ, matcher værdierne på semesteret. 

Kør regeltjek – 
Studieinaktiv periode 

Regeltjek på studieinaktiv periode tjekker for alle de relaterede GUE’ers regler. Eventuelle fejlbeskeder vises på 

både den studieinaktive periode og pågældende GUE. 

Regeltjekket bør køres for at sikre, at de nyoprettede GUE’er overholder alle regler. 
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 Rapporter og udskrifter 

4.1 Rapporter 

Introduktion esas indeholder muligheden for at trække data ud til videre behandling og deling blandt andet i Excel eller som 

en PDF-fil. Rapporter og udskrifter er esas’ svar på flettefiler og portaludtræk i SIS. 

De følgende afsnit beskriver de muligheder, man har for at trække data ud og skabe rapporter i esas. 

For resultatudskrift, se afsnit 10.4.7 - Resultatudskrift. 

Introduktion 
      

 

Uddannelse  Funktioner  Rapporter 

En standardrapport er en rapport, der allerede ligger i esas, eller som kan oprettes direkte i esas. 

Anvendelse Standardrapporter anvendes til at visualisere et fast datasæt på baggrund af nogle prædefinerede kriterier. Det 

vil sige, at standardrapporter kan anvendes til alt lige fra ledelsesrapportering på nøgletal, til statistik over an-

tal tilmeldte og frafaldne studerende over en given periode. Rapporter kan tilgås fra hylden, uanset under hvil-

ket arbejdsområde man arbejder, da der er tale om en tværgående funktionalitet. 

Alle brugerroller kan køre de rapporter, der er tilgængelige for institutionen. Det er muligt for både instituti-

onsspecialister, studieadministrative medarbejdere og brugere med læseadgang at se og køre rapporter.  

Kørsel Rapporter kan trækkes ud eller køres i esas ved at tilgå rapportskærmbilledet (se Figur 94 - Placering af Rap-

porter i esas) og vælge rapporten, man gerne vil have vist. Det er muligt at hente den kørte rapport ud i en 

række standardformater, eksempelvis PDF eller Excel. Det er derfor også nemt at behandle den data, man 

trækker ud af esas ved hjælp af disse standardformater. 

Oprettelse   

 

For at opsætte en rapport skal man først vælge at oprette en ny rapport. Man kan enten opsætte en rapport 

fra bunden eller kopiere en allerede eksisterende rapport og tilrette den.  

Følgende trin-for-trin guide viser, hvordan man opretter en standardrapport fra bunden i esas. Standardrap-

porter kan kun oprettes og vedligeholdes af institutionsspecialister og esas-specialister. 

Trin Handling 

1 Tilgå rapporter under en vilkårlig entitet på hylden og tryk på NY(T) for at åbne vinduet for opret-

telse af en ny rapport. 
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Figur 94 - Placering af Rapporter i esas 

2 I det nye vindue, tryk på Guiden Rapport for at oprette en ny rapport, markér dernæst Start en ny 

rapport og tryk Næste. Navn angives senere i processen. 

 

Figur 95 - Ny rapport 

3 Angiv Navn på rapport og vælg Primær posttype og Relateret posttype. 

1. Navn på rapport skal være et sigende navn, så det er nemt for andre at identificere, hvad 

resultatet af rapporten er. Du kan også angive en beskrivelse af, hvad rapportens formål 

er. 

2. Posttyper angiver hvilke entiteter, der filtreres efter i rapporten. Vælg først Primær post-

type og dernæst Relateret posttype. Det er muligt at oprette en rapport kun på baggrund 

af Primær posttype, da Relateret posttype ikke er obligatorisk. Det er kun muligt at vælge 

en Relateret posttype, som har en relation med Primær Posttype. 

Tryk Næste 

 

Figur 96 – Rapportegenskaber 

4 I det nye vindue vises de to posttyper, hvis disse er valgt i det foregående trin. Posttyperne vises al-

fabetisk og ikke i rækkefølgen Primær posttype -> Relateret posttype. 
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Vælg hvilke kriterier rapporten skal bygges efter på baggrund af de valgte posttyper. Bemærk at 

man kan vælge relaterede kriterier til begge posttyper. Se 2.7 Avanceret søgning for yderligere om-

kring opsætning af kriterier. 

Tryk Næste 

 

Figur 97 - Relaterede kriterier 

5 Det nye vindue viser rapportdesigneren. Her vælges de felter fra entiteten, der skal vises i kolon-

nerne i rapporten. Det er muligt at vælge hvilke felter, der skal grupperes på rækkerne. Bemærk, at 

der kan vælges relaterede entiteter. 

Tryk Næste 

 

Figur 98 – rapportdesigner 

6 Herefter vælges, hvordan resultaterne af rapporten skal vises. I dette tilfælde er der ikke tilføjet en 

opsummeringstype, og derfor er diagram ikke tilgængeligt. 

Tryk Næste 
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Figur 99 – Rapportformat 

Det næste skærmbillede viser en rapportoversigt for den rapport, der er blevet konfigureret. 

Tryk Næste 

Det afsluttende skærmbillede viser, at rapporten er blevet oprettet. Rapporten er nu gemt og klar 

til at blive kørt. 

Tryk Udfør 

7 Rapporten er nu oprettet og gemt (se tekst markeret af den blå cirkel). Det er nu muligt enten at 

redigere rapportens egenskaber, lukke formularen eller køre rapporten. Rapporten køres ved at 

trykke på Kør rapport. 

 

Figur 100 - Kør rapport 

8 Den oprettede rapport kan gemmes lokalt på brugerens computer ved at trykke på Gem-ikonet (1) 

og vælge format – her er der valgt en PDF-fil (2). 
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4.2 Udtræk fra listevisninger 

 

Figur 101 - Gem rapport i læsbart format 

Tabel 11 - Oprettelse af rapporter 

Del rapporter Rapporter kan deles på tværs af institutionen, så andre på den juridiske uddannelsesinstitution har adgang til 

den samme rapportopsætning fra listevisning. Brugeren, der har oprettet og dermed ejer rapporten, kan sætte 

delingen op. 

For at dele en rapport skal man markere den pågældende rapport og vælge at dele fra kontekstmenuen. Heref-

ter vil man få mulighed for at definere, med hvem rapporten skal deles, og med hvilke rettigheder. Man kan 

enten dele rapporten med specifikke brugere eller hele teams af brugere. 

 

Introduktion I esas kan man lave et udtræk og dermed også en udskrift af en listevisning. Det vil sige, at man kan tage den 

data, man ser i esas, og eksportere til en Excel-fil. 

Man kan enten tilgå den listevisning, man vil eksportere ved at finde en eksisterende listevisning i esas eller 

ved at lave en avanceret søgning, hvor man selv angiver den data, man vil have ud, og hvilke kolonner listevis-

ningen skal indeholde. Se afsnit 2.4 Listevisninger. 

Anvendelse Udtræk fra listevisninger anvendes til at viderebearbejde data fra esas i Excel og kan også bruges som data-

grundlag for eventuelle rapporter og statistik, som institutionen har brug for. 

Der er mulighed for at trække forskellige typer af Excel-filer ud fra esas. 

Tip: Deling af data bygger på samme principper i esas. Se derfor afsnit 3.6 Deling af 

visning af data. 
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1. Statisk regneark 

2. Statisk regneark (kun side) 

3. Dynamisk regneark 

4. Dynamisk pivottabel 

Et udtræk til et Statisk regneark betyder, at den valgte listevisning trækkes ud på ét specifikt tidspunkt; altså at 

det er et øjebliksbillede af den pågældende data, man får ud i Excel. Et udtræk til Statisk regneark trækker alle 

de poster ud, der ligger på listevisningen og ikke kun de poster, der er synlige på skærmen. 

Et udtræk til et Statisk regneark (kun side) betyder, at den valgte listevisning trækkes ud på ét specifikt tids-

punkt; altså at det er et øjebliksbillede af den pågældende data, man får ud i Excel. Et udtræk til Statisk regne-

ark (kun side) trækker kun de poster, der er synlige på skærmen, ud. 

Et udtræk til Dynamisk regneark betyder, at man på baggrund af den listevisning, man står på, vælger hvilke 

kolonner, man vil trække ud i en fil, og at filen har en direkte forbindelse til esas. Den eksporterede fils forbin-

delse til esas gør, at alle ændringer, der er foretaget på de poster, som indgår i den listevisning, man har ek-

sporteret opdateres i den eksporterede fil. De dynamiske regneark synkroniseres altså med esas, dog kun én 

vej, fra esas til Excel. Man kan altså ikke lave ændringer i Excel-filen, som skal slå igennem i esas. 

Et udtræk til Dynamisk pivottabel betyder, at man eksporterer et Excel-ark med en pivottabel, der gør det mu-

ligt nemt at lave opsummeringer og andre udregninger. På samme måde som Dynamisk regneark, vil Dynamisk 

pivottabel blive opdateret på baggrund af ændringer foretaget i esas. 
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 Administration af uddannelser 

 

5.1 Bekendtgørelser 

 

5.2 Uddannelsesaktiviteter 

Introduktion En uddannelse i esas består af en række byggesten, som har til formål at sikre, at den rette information indbe-

rettes, bekendtgørelse og studieordninger overholdes, samt at studerende gennemfører bestemte fag på be-

stemte tidspunkter. 

Figur 102 - Relationer mellem entiteter visualiserer, hvorledes en uddannelse er opbygget i esas. Af de pågæl-

dende entiteter er det kun uddannelsesstruktur på OU, der varetages af institutionerne og deres institutions-

specialister. Resten håndteres fra centralt hold af esas-specialister.  

 

Figur 102 - Relationer mellem entiteter 

Introduktion 
      

 
Uddannelse  Uddannelsesstruktur  Bekendtgørelser 

En bekendtgørelse i esas refererer til gældende uddannelsesbekendtgørelse fra Uddannelses- og Forskningsmi-

nisteriet og administreres derfor af esas-specialister.  

Bekendtgørelsen i esas linker en uddannelsesaktivitet og dens indhold sammen med uddannelsesbekendtgø-

relsen. Der fremgår derfor også et link til retsinformation. 

Introduktion 
      

 
Uddannelse  Uddannelsesstruktur  Uddannelsesaktiviteter 

En uddannelsesaktivitet i esas er en centralt oprettet entitetspost på uddannelsesaktivitet-entiteten. Uddan-

nelsesaktiviteten er den overliggende paraply, som de tilhørende uddannelsesstrukturer ligger under. 

Anvendelse Uddannelsesaktiviteten indeholder de centrale elementer, der er nødvendige for at opsætte en uddannelses-

struktur og indskrive studerende. Uddannelsesaktiviteter oprettes af esas-specialisten og kan bruges på tværs 

af flere institutioner. 
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På uddannelsesaktiviteten angives stamdata, som har indflydelse på de lokale uddannelsesstrukturer. Der er 

tre sektioner på skærmbilledet for uddannelsesaktivitet, hvor der kan angives oplysninger, som påvirker de un-

derliggende uddannelsesstrukturer. Der er to undergitre med opslag til de underliggende uddannelsesstruktu-

rer og AUDD-koder, henholdsvis. 

 

Figur 103 - Overblik over skærmbilledet for uddannelsesaktivitet 

De følgende afsnit beskriver de forskellige felter på uddannelsesaktiviteten. 
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Figur 104 – Stamdata på uddannelsesaktiviteten 

Tabel 12 - Oversigt over uddannelsesaktivitetens stamdata beskriver de vigtigste felter i sektionen ”Uddannel-

sesaktivitet”. 

Felt Beskrivelse 

Navn Navn på uddannelsesaktiviteten. Navnet angives af UFS. 

Betegnelse Dette felt gengiver den betegnelse som uddannelsen har i bekendtgørel-

sen. For eksempel Professionsbacheloruddannelsen i bioanalytisk diagno-

stik. 

Betegnelse engelsk Dette felt gengiver den engelske betegnelse som uddannelsen har i be-

kendtgørelsen. For eksempel Bachelor’s Degree Programme in Biomedical 

Laboratory Science. 

Titel Dette felt gengiver den titel, jævnfør bekendtgørelsen, som en færdigud-

dannet må kalde sig på dansk. For eksempel Professionsbachelor i bioana-

lytisk diagnostik. 

Titel engelsk Dette felt gengiver den titel, jævnfør bekendtgørelsen, som en færdigud-

dannet må kalde sig på engelsk. For eksempel Bachelor of Biomedical Sci-

ence. 

Bekendtgørelse Opslag til den bekendtgørelse der ligger bag uddannelsesaktiviteten 

Ophørsdato Ophørsdato for uddannelsesaktiviteten. Når datoen for ophør overskrides, 

skiftes status til ”inaktiv”, og uddannelsesaktiviteten kan ikke længere be-

nyttes.  

Uddannelsestype Uddannelsens type, altså Ordinær Uddannelse (OU), Åben Uddannelse 

(ÅU) eller Indtægtsdækket Virksomhed (IDV). Dette felt har indflydelse på 

indberetning af STÅ og SU. 
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Antal semestre Antal semestre angiver, hvor mange semestre uddannelsen består af. 

Dette er det antal semester-SUE’er, der oprettes automatisk på de under-

liggende uddannelsesstrukturer (gælder kun for OU). Semestre oprettes 

kun automatisk når uddannelsesaktiviteten har status ”Godkendt”. Be-

grænsningen på antal semestre på en uddannelsesaktivitet er 20 seme-

stre. 

Samlet ECTS Angiver, hvor mange ECTS-point uddannelsen består af. 

ECTS loft praktik Angiver det maksimale antal ECTS-point for praktik. 

ECTS loft teori Angiver det maksimale antal ECTS-point for teori. 

Afsluttet inden Dette felt angiver uddannelsens normerede varighed, jævnfør bekendtgø-

relsen. 

Status Statusfeltet indikerer, om uddannelsen er godkendt eller stadig en kladde. 

Det er muligt at oprette uddannelsesstrukturer, selvom uddannelsesakti-

viteten har status ”Kladde”, og på den måde forberede til senere brug. 

Tabel 12 - Oversigt over uddannelsesaktivitetens stamdata 

 

 

Figur 105 - Koder på uddannelsesaktiviteten 

I Tabel 13 - Oversigt over koder på uddannelsesaktiviteten ses en beskrivelse af de vigtigste felter i sektionen 

”Koder” på uddannelsesaktiviteten. 

Felt Beskrivelse 

Aktivitetsgruppekode En aktivitetsgruppekode er en 4-cifret kode, der relaterer sig til indberet-

ning. Aktivitetsgruppekoden går igen på de underliggende  uddannelses-

strukturer og tilhørende SUE’er gennem SUE-nummeret. 

Opgørelsesmetode Opgørelsesmetoden kan antage en af syv metoder: SEM, EKSSTA, AARSEL, 

SEMFAG, KOMVU, VEJLED eller UDVSTU.  

Opgørelsesmetoden angiver, hvorledes STÅ opgøres på uddannelsen 

14.1.2 - Indberetning til UFM, STÅ OU.  

Delformål Delformålet angiver uddannelsesaktivitetens niveau og type, eksempelvis 

om det er OU eller ÅU.  
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CØSA-formålskode CØSA-formålskoden har ingen funktionalitet i esas, men koden udstilles 

som en service. 

SU-retningskode SU-retningskoden knyttes til ordinære uddannelser. Hvis der ikke er angi-

vet en SU-retningskode på en uddannelsesaktivitet, kan der ikke dannes 

SU-hændelser på uddannelsesaktiviteten. 

DST-kode Der kan oprettes flere DST-koder til en aktivitetsgruppekode. En DST-

kode, er den kode der benyttes ved indberetning til Danmarks Statistik. 

Uddannelsesdel Kun ”Udelt uddannelse” kan vælges, da der ikke findes uddannelser med 

uddannelsesdele i esas. Feltet bruges udelukkende som indberetningsfelt 

til Danmarks Statistik. 

Uddannelsesform Beskriver hvilken form uddannelsesaktiviteten har. Der kan være følgende 

muligheder: 

• "Ingen UFORM"(primært) 

• "Engelsksprogede udbud" 

• "Maritim uddannelse uden merit" 

• "Maritim uddannelse m. 6 mdrs. merit" 

• "Maritim uddannelse m. 12 mdrs. merit" 

• "Maritim uddannelse m. 18 mdrs. merit" 

• "Maritim uddannelse m. 30 mdrs. merit" 

Tabel 13 - Oversigt over koder på uddannelsesaktiviteten 

 

Figur 106 - AUDD-koder 

I sektionen ”AUDD-koder” er angivet de AUDD-koder, som er tilknyttet uddannelsesaktiviteten. AUDD-koder 

repræsenterer en uddannelsesaktivitets specialiseringsmuligheder. Læs mere i afsnit 5.8 - Specialiseringer. 

På uddannelsesaktiviteten, i undergitteret ”Indberetning”, er det muligt at angive, om der skal indberettes for: 

• STÅ - åben uddannelse 

• STÅ - ordinær uddannelse 

• Optag 

• SU 

• Søfartsstyrelsen 
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Der kan endvidere angives inden for hvilket datointerval eller fra eller til hvilken dato, der skal indberettes ved 

at sætte en start- eller stopdato for indberetningen.  

Oprettelse Uddannelsesaktiviteter oprettes fra centralt hold. Det vil sige, at nye uddannelsesaktiviteter oprettes og vedli-

geholdes af esas-specialisten. 
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5.3 Uddannelsesstrukturen  

Introduktion 

 

      

 
Uddannelse  Uddannelsesstruktur  Uddannelsesstrukturer 

En uddannelsesstruktur indeholder alle semestre og fag, og er udmøntningen af relevante betingelser fra be-

kendtgørelsen og uddannelsesaktiviteten i esas. Uddannelsesstrukturen indeholder kun semestre, hvis den 

overliggende uddannelsesaktivitets uddannelsestype er OU. 

Anvendelse Uddannelsesstrukturer bruges til at definere det overordnede indhold på en uddannelse. En uddannelsesstruk-

tur linker til SUE’er, der hver især bestemmer dele af en uddannelses indhold. Se mere om SUE’er i afsnittet 6.2 

- Det strukturelle uddannelseselement (SUE). 

 Bemærk: Hvis der er tale om top-up uddannelser, skal der oprettes en separat uddan-

nelsesstruktur for top-up uddannelsen. Denne uddannelsesstruktur kan udbydes gen-

nem tredjepartssystemer, som for eksempel nemStudie. 

 

Oprettelse Uddannelsesstrukturer for uddannelser med uddannelsestypen OU, oprettes af institutionsspecialisten. Ud-

dannelsesstrukturen på OU oprettes ud fra en uddannelsesaktivitet. Når uddannelsesstrukturen oprettes ud 

fra en godkendt OU-uddannelsesaktivitet, oprettes der automatisk semester-SUE’er på uddannelsesstrukturen, 

hvis der er tale om en ordinær uddannelse. Det er ikke muligt for institutionsspecialisten at oprette eller slette 

disse SUE’er, dog kan der redigeres i SUE’erne. 

For andre uddannelsestyper end OU, det vil sige ÅU, IDV og Korte Værkstedskurser, er uddannelsesstrukturen 

oprettet fra centralt hold, det vil sige af esas-specialisten. Hvis man ønsker at tilpasse en eksisterende uddan-

nelsesstruktur på andre uddannelsestyper end OU, skal man lave sin egen lokale uddannelsesstruktur, og koble 

aktivitetsudbud på denne, eller duplikere uddannelsesstrukturen. Der er to måder at duplikere at uddannelses-

strukturen på: 

1. Man kan duplikere ved at oprette et nyt aktivitetsudbud på en centralt oprettet uddannelsesstruktur.  

2. Man kan duplikere ved at bruge funktionen ”Duplikér uddannelsesstruktur” på en entitetspost for en 

uddannelsesstruktur. 

Læs mere om aktivitetsudbuddet i afsnit 5.4 - Aktivitetsudbud og læs mere om duplikering af uddannelses-

strukturen i afsnit 5.6 - Duplikering af uddannelsesstruktur og SUE'er. 

Opbygning Dette afsnit beskriver, hvordan uddannelsesstrukturen er bygget op i esas, altså hvilke sektioner, felter og hen-

visninger der indgår. 
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Figur 107 - Uddannelsesstruktur [1] 

 

Figur 108 - Uddannelsesstruktur [2] 

Figur 107 - Uddannelsesstruktur [1] og Figur 108 - Uddannelsesstruktur [2] uddybes i Tabel 12 - Uddannelses-
strukturens opbygning. 
 

# Beskrivelse 

1 Uddannelsesstruktur-sektionen indeholder detaljer om selve uddannelsesstrukturen, herunder navn, 

progressionsmodel og start- og slutdato. Når man som institutionsspecialist opretter en ny uddannel-

sesstruktur fra en uddannelsesaktivitet, udfyldes ”progressionsmodel” automatisk med ”Standardmo-

del” (læs mere i 5.7 - Progressionsmodeller), hvis der er tale om en ordinær uddannelse.  

Feltet ”Tidsfrist før periodens start” angiver hvor mange dage før perioden for de underliggende 

PUE’er starter, PUE’en skal skifte status til ”aktiv”, og dermed dannes hold. Hvis der angives fem dage i 
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feltet, ændres PUE’ens status til ”aktiv”, og der oprettes hold på de underliggende PUE’er, fem dage 

før perioden begynder, altså fem dage før undervisningsstart. Hvis feltet ikke er angivet, arves der den 

opsætning, som findes på den overliggende juridiske institution. 

Status angiver, om uddannelsesstrukturen er en kladde eller aktiv. Den skal være aktiv for at kunne 

anvendes. Hvis man redigerer i en aktiv uddannelsesstruktur, skal man være opmærksom på, at æn-

dringerne ikke slår igennem på allerede oprettede studieforløb og GUE’er.  

2 Uddannelse-sektionen indeholder oplysninger om den type af uddannelse og selve uddannelsesaktivi-

teten, uddannelsesstrukturen er en del af. 

I feltet ”Studieretning / Specialisering” kan det angives hvilken studieretning eller specialisering, ud-

dannelsesstrukturen er en del af. I feltet ”Field of study” angives det engelske navn for studieretning 

eller specialisering. 

3 Strukturelle uddannelseselementer linker til de SUE’er, som er tilknyttet den pågældende uddannel-

sesstruktur. Der kan i denne sektion oprettes nye SUE’er. Læs mere i 6.2 - Det strukturelle uddannel-

seselement (SUE). 

4 I sektionen ”Valgfagsgrupperinger” vises eventuelle tilknyttede valgfagsgrupperinger, og der kan op-

rettes nye valgfagsgrupperinger eller tilknyttes eksisterende valgfagsgrupperinger fra denne sektion. 

Læs mere om valgfagsgruppering i afsnit 6.2.2 - Udbud af valgfag i esas. 

5 I sektionen ”Uddannelsesaktivitet” ses ECTS-felter, aktivitetsgruppekode og bekendtgørelsen fra den 

overordnede uddannelsesaktivitet. Disse felter kan ikke redigeres 

6 I sektionen ”AUDD-koder” vises de tilknyttede AUDD-koder. Det er ikke muligt at tilknytte eller slette 

AUDD-koder. AUDD-koder hentes fra den overliggende uddannelsesaktivitet. Læs mere om AUDD-ko-

der i afsnit 5.8 - Specialiseringer. 

7 I sektionen ”Aktivitetsudbud” tilknyttes og vises de underliggende aktivitetsudbud. Det er muligt at 

tilknytte flere aktivitetsudbud. Læs mere om aktivitetsudbud i afsnit 5.4 - Aktivitetsudbud. 

Tabel 12 - Uddannelsesstrukturens opbygning 

På uddannelsesstrukturen findes desuden strukturdesigneren, som er et mere visuelt værktøj til at skabe over-

blik over en uddannelsesstruktur samt relationerne mellem de tilknyttede SUE’er. Se mere i afsnit 5.4 - Aktivi-

tetsudbud. 

Kør regeltjek Se afsnit 3.10.1 Kør regeltjek, underafsnit Kør regeltjek – Uddannelsesstruktur for hvilke regler regelmotoren 

tjekker for ved tryk på knappen ”Kør regeltjek” i kontekstmenuen. 

Tilgængelighed på 
tværs af institutioner 

En uddannelsesstruktur vil som standard kun være tilgængelig for den juridiske institution og institutionsafde-

linger, hvor den er oprettet.  

Via ”Del” i kontekstmenuen for den pågældende uddannelsesstruktur kan brugeren definere, om den skal de-

les med andre juridiske institutioner og deres institutionsafdelinger. I samme vindue er det endvidere muligt at 

præcisere, hvilke teams der har adgang til uddannelsesstrukturen. Delingen kan ikke begrænses yderligere in-

den for den juridiske uddannelsesinstitution, hvor uddannelsesstrukturen vil være synlig for alle brugere, te-

ams og afdelinger.  

 

Duplikering Se 5.6 - Duplikering af uddannelsesstruktur og SUE'er. 

Bemærk: Institutionsspecialisten skal aktivt dele en uddannelsesstruktur med andre 

institutioner. En uddannelsesstruktur vil som standard ikke være tilgængelig for samt-

lige institutioner.  
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5.4 Aktivitetsudbud 

Introduktion 
      

 
Uddannelse  Optagelse / Tilmelding  Aktivitetsudbud 

Et aktivitetsudbud definerer, hvilke institutionsafdelinger der udbyder en uddannelsesstruktur. Aktivitetsud-

buddet bestemmer perioderne for afvikling af uddannelsen, hvis perioderne er angivet på aktivitetsudbuddet.  

Aktivitetsudbuddet bestemmer desuden nomenklaturen for navngivning af stamhold. Derudover kan man også 

på aktivitetsudbuddet angive, hvor mange hold der skal oprettes på de underliggende PUE’er. 

Oprettelse Aktivitetsudbud oprettes af institutionsspecialisten ved at tilgå en eksisterende uddannelsesstruktur og tilføje 

et nyt udbud. Aktivitetsudbuddet kan også oprettes ved at tilgå entiteten ”Aktivitetsudbud” fra hylden. Når 

aktivitetsudbuddet oprettes, skal institutionsspecialisten vælge hvilken institutionsafdeling og evt. aktivitetsaf-

deling, der skal udbyde aktivitetsudbuddet. Aktivitetsafdeling er ikke en speciel type afdeling, men den afdeling 

hvor aktivitetsudbuddet skal foregå. Feltet er et opslag mod afdelinger, og der kan vælges mellem institutions-

afdelinger eller underafdelinger. Institutionsafdeling og aktivitetsafdeling på aktivitetsudbuddet kan godt være 

den samme institution.  

Som standard benytter aktivitetsudbuddet den periodeopsætning, der er angivet på den juridiske afdeling. Hvis 

der ikke en angivet en periodeopsætning på den juridiske afdeling, skal der oprettes en periode på aktivitets-

udbuddet, eller på de enkelt fag-SUE’er. Det er muligt at oprette nye perioder og tilknytte dem til aktivitetsud-

buddet. Skulle perioderne på den juridiske afdeling ændres, påvirker det ikke allerede opsatte og aktive aktivi-

tetsudbud. 

Man skal angive perioder for ulige og lige semestre for sommer- og vinterstart. Det vil sige, at hvis man har vin-

terstart på en uddannelse, skal man angive både hvornår ulige (1. semester mfl.) og lige semestre (2. semester 

mfl.) starter og slutter. Dette kan gøres via opslag til perioden eller ved at oprette en ny periode. Ligeledes skal 

man ved sommerstart på en uddannelse angive, både hvornår ulige og lige semestre starter og slutter. Man har 

på denne måde fuld kontrol over, hvornår man påbegynder semesterstart. 

 

Figur 109 - Perioder for sommer- og vinterstart 

Når aktivitetsudbuddet oprettes og gemmes, oprettes der på den valgte uddannelsesstruktur automatisk 

PUE’er på SUE’er af typen fag. Såfremt der oprettes flere aktivitetsudbud på den samme uddannelsesstruktur, 

oprettes der PUE’er pr. aktivitetsudbud. Har SUE’en en periode tilknyttet, anvendes denne periode for PUE’en. 

Har SUE’en ikke en periode, anvendes den periode, der er angivet på aktivitetsudbuddet. 

Efter ophørsdatoen, er det ikke længere muligt at anvende aktivitetsudbuddet. 
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5.5 Strukturdesigner 

 

Figur 110 – Aktivitetsudbuddet 

Optag Både områdenummeropsætningen og ansøgningen er relaterede til aktivitetsudbuddet, da det reelt er aktivi-

tetsudbuddet, den studerende ansøger om optagelse på. Uddannelsesstrukturen dikterer fagene og specialise-

ringsmulighederne, mens aktivitetsudbuddet dikterer, hvor den studerende er tilmeldt, og hvornår den stude-

rende er tilmeldt fagene i uddannelsesstrukturen. 

Perioder Perioder kan oprettes ved enten at angive startdag i en måned med datotal (1-31), eller angive første ugedag i 

en måned. Man kan kun vælge en af de to muligheder. Når man har valgt den ønskede dag, skal man vælge 

hvilken måned i året, perioden skal starte i. 

Når periodens start er angivet, skal man angive periodens varighed, enten i antal uger eller med en bestemt 

dato i en bestemt måned. 

Holdopsætning på 
aktivitetsudbuddet 

Det kan angives, hvor mange hold der skal oprettes på de underliggende PUE’er i feltet Antal hold (se Figur 110 

– Aktivitetsudbuddet). Når man angiver en talværdi i dette felt, oprettes der hold på de underliggende PUE’er, 

når de pågældende PUE’er oprettes. Holdene er som udgangspunkt tomme, indtil de bliver befolket på bag-

grund af fordelingsnøglen på PUE’en. 

På aktivitetsudbuddet kan startes en arbejdsproces, som kan oprette hold på fremtidige PUE’er, hvis talvær-

dien i feltet Antal hold øges. Arbejdsprocessen kan startes fra kontekstmenuen og hedder ”Genberegn hold på 

PUEr”. Arbejdsprocessen genberegner PUE’er med status ”Planlagt” og en startdato ude i fremtiden. Såfremt 

talværdien i feltet Antal hold mindskes, skal eventuelle ekstra hold, slettes manuelt. 

I felterne Nomenklatur sommer og Nomenklatur vinter kan man angive, hvilket navngivningsmønster man vil 

anvende for de stamhold, der oprettes for aktivitetsudbuddet. Læs mere i afsnit 10.3 - Hold i esas. 

Introduktion Strukturdesigneren på uddannelsesstrukturen hjælper både med at skabe et overblik over de uddannelsesele-

menter, som uddannelsesstrukturen består af og med at gøre oprettelse, redigering af uddannelsesstrukturen 

og dens underliggende elementer mere visuel for institutionsspecialister. Strukturdesigneren findes nederst på 

formular for uddannelsesstrukturer. 
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På de enkelte elementer i strukturdesigneren kan man se navnet på uddannelseselementet, løbenummeret, 

antal ECTS-point, uddannelseselementets type, fagtypen og aktivitetstypen. Det er på den måde muligt for bru-

geren at danne sig overblik over uddannelsen og identificere eventuelle fejl og mangler. 

 

Figur 111 - Eksempel på uddannelsesstruktur i strukturdesigneren 

Oprettelse af SUE’er 
via 
strukturdesigneren 

Når man opretter et uddannelseselement fra strukturdesigneren, vil det ikke være alle felter, man angiver ved 

oprettelsen. Derfor skal man sikre sig, at alle obligatoriske felter er udfyldt på uddannelseselementet, før det 

tages i brug. 

Ved at trykke på plusset på uddannelsesstrukturen, vises et vindue med de felter, man kan udfylde. Vinduet 

ses i Figur 112 - Strukturdesigner: Oprettelse af SUE. Efter man har udfyldt de obligatoriske felter i dette vin-

due, skal man stadigvæk sikre sig at de resterende, obligatoriske felter udfyldes. Det gøres ved at klikke ind på 

elementet. Hvis uddannelseselementet skal beriges yderligere før ibrugtagning, vil det automatisk være marke-

ret med rødt. Dette sker på baggrund af et valideringstjek, der verificerer, om opsætningen er tilstrækkelig. 

Valideringsfejl kan eksempelvis skyldes manglende karakterskala og bedømmelsestype, hvis uddannelsesele-

mentet er et fag. 
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Figur 112 - Strukturdesigner: Oprettelse af SUE 

Opbygning Strukturdesigneren viser uddannelsesstrukturens tilknyttede uddannelseselementer i et datatræ med uddan-

nelsesstrukturen som roden og semestrene som lag i strukturen. Under semestrene vises de underliggende fag 

eller grupperinger, der findes under hvert semester. 

 

Figur 113 - Strukturdesignerens opbygning 

Strukturdesigneren kan vise uddannelsesstrukturen på to måder. Enten som et vertikalt træ, hvor de underlig-

gende uddannelseselementer vises oppefra og ned (se Figur 113) eller som et horisontalt orienteret træ, hvor 

de underliggende uddannelseselementer vises fra venstre mod højre (se Figur 114).  

 

Figur 114 - Strukturdesigneren - vertikal opbygning 

Man skifter visningen fra vertikal til horisontal ved at trykke på knappen mellem ”Vertikalt” og ”Horisontalt” 

som vist i Figur 115 - Strukturdesigner: Skift mellem Vertikalt og Horisontalt. 



esas Brugervejledning  5 Administration af uddannelser 
5.5 Strukturdesigner 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 100 
 

 

Figur 115 - Strukturdesigner: Skift mellem Vertikalt og Horisontalt 

Når brugeren navigerer i strukturen, er der forskellige markeringer, der indikerer, hvilket uddannelseselemen-

ter brugeren har valgt samt hvor på strukturen, det er tilknyttet. Det er desuden muligt at flytte uddannelses-

elementer mellem overordnede uddannelseselementer. Dette fremgår af Figur 116 - Strukturdesigner: Marke-

ring og drag-and-drop af uddannelseselementer. 

 

Figur 116 - Strukturdesigner: Markering og drag-and-drop af uddannelseselementer 

1. Når man holder musen over eller markerer et uddannelseselementet, omkranses uddannelsesele-

mentet af en gul markering. 

2. Med uddannelseselementet markeret kan man se, hvor i uddannelsesstrukturen man befinder sig, og 

dermed hvor det markerede uddannelseselement befinder sig. 

Ønsker man at flytte et underliggende uddannelseselement fra et overliggende uddannelseselement til et an-

det, kan man bruge ”drag-and-drop”. Denne funktionalitet kan for eksempel bruges, hvis man ønsker at flytte 

et uddannelseselement af typen fag fra et semester til et andet semester. Når man klikker og holder muse-

knappen nede, vil der være en stiplet markering rundt om de uddannelseselementer, hvor det er muligt at 

flytte, det valgte uddannelseselement til. 

Opdatering af 
strukturdesigneren 

For at opdatere strukturdesigneren efter man har lavet ændringer, skal man trykke på knappen ”Opdater”. 

Zoom ind og ud Man kan zoome ind og ud i strukturdesigneren ved at bruge rulle- eller zoom funktion.  

Eksport af strukturen Brugeren kan eksportere strukturen som en billedfil ved at klikke på ”Export”-knappen. Herefter vil esas auto-

matisk igangsætte et download af strukturen til brugerens computer. 

Synlige fejl og 
mangler 

Hvis et uddannelseselement er ved at blive valideret, eller der er valideringsfejl ved opsætningen, som man 

skal tage sig af, før strukturen kan sættes til aktiv, er det markeret med rød. Fejl eller mangler ved en SUE kan 

være, at der er for mange ECTS-point på faget i forhold til det antal ECTS-point, der er angivet på semestret. 

Den røde farve vil blive vist, hvis SUE’erne overskrider de regler, der er sat op i regelmotoren. Læs mere om 

regelmotoren i afsnit 3.10 - Overholdelse af regler og betingelser. Se et eksempel i Figur 117 - Strukturdesigner: 

Uddannelseselement markeret med rød. 
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Figur 117 - Strukturdesigner: Uddannelseselement markeret med rød 

Ikoner og handlinger Ved hvert uddannelseselement er der en række handlinger tilgængelige ved hjælp af ikoner. Afhængigt af hvil-

ken type af uddannelseselement og rettigheder der er tale om, kan én eller flere handlinger være utilgænge-

lige. Eksempelvis kan man ikke slette et uddannelseselement, der har et underordnet uddannelseselement til-

knyttet. 

Ikon Handling 

 

Plus-ikonet giver mulighed for at oprette et nyt uddannelseselement. Når man 

trykker på ikonet, åbnes et nyt vindue med de nødvendige felter, der skal til for 

at oprette uddannelseselementet. De obligatoriske felter, man skal udfylde, er 

navnet på uddannelseselementet, antal ECTS-point for uddannelseselementet, 

samt hvilken type der er tale om, eksempelvis et semester eller et fag. Man kan 

samtidig også angive uddannelseselementets Aktivitetstype altså fordelingen 

mellem teori og praktik. 

Hvis man har tilføjet et nyt uddannelseselement direkte fra uddannelsesstruk-

turens ”rod”, udfyldes semesternummer automatisk på baggrund af den over-

ordnede SUE ved gem, så det nye uddannelseselement placeres rigtigt i struk-

turen. 

 

Rediger-ikonet åbner skærmbilledet for det uddannelseselement, man vælger 

at redigere. Her har man mulighed for at redigere i uddannelseselementet og 

gemme de ændringer, man har foretaget. 

 

Skraldespands-ikonet giver mulighed for at slette uddannelseselementet og 

eventuelle underliggende uddannelseselementer direkte fra strukturdesigne-

ren. Bemærk, at når man sletter, forsvinder uddannelseselementet fra struktur-

designeren og fra uddannelsesstrukturen, og uddannelseselementet får den in-

aktiv status ”slettet”. 

Hvis man sletter et uddannelseselement, der har underliggende uddannelses-

elementer, vises en advarsel med teksten ”Er du sikker på, at du vil slette ud-

dannelseselementet? Eventuelt underliggende elementer vil også blive slettet”. 

 

Ikonet med den åbne hængelås betyder, at uddannelseselementet frit kan flyt-

tes rundt i strukturdesigneren, og at man kan bruge ”drag-and-drop” samt 

flytte uddannelseselementet til et andet overordnet uddannelseselement. 

 

Ikonet med den lukkede hængelås betyder, at uddannelseselementet ikke kan 

flyttes rundt i Strukturdesigneren. Man kan således ikke flytte uddannelsesele-

mentet til et nyt overordnet uddannelseselement, hvis det pågældende uddan-

nelseselement er låst. 

Tabel 14 – Strukturdesigner: Oversigt på ikoner og handlinger i strukturdesigneren 
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5.6 Duplikering af uddannelsesstruktur og SUE'er 

Introduktion esas understøtter, at man som institutionsspecialist kan kopiere en uddannelsesstruktur og tilhørende SUE’er. 

Det er på den måde simpelt at oprette strukturer for uddannelser, som minder om hinanden. Læs mere om 

SUE’er i afsnit 6.2 - Det strukturelle uddannelseselement (SUE). 

Anvendelse Det er muligt at søge efter de enkelte uddannelsesstrukturer, som er ejet af den uddannelsesinstitution, som 

brugeren er tilknyttet og uddannelsesstrukturer, der er delte af andre uddannelsesinstitutioner. 

Eftersom en uddannelsesstruktur og dennes tilknyttede SUE’er duplikeres, ejes kopien af den uddannelsesinsti-

tution eller det team, som den pågældende bruger er tilknyttet. Duplikerede uddannelsesstrukturer, har som 

standard status ”Kladde”. Det er herefter muligt at sætte status ”Aktiv” på den duplikerede uddannelsesstruk-

tur. 

Oprettelse 

 

Man kan kopiere en uddannelsesstruktur med indhold og eventuelle tilknytninger og på den måde oprette nye 

uddannelsesstrukturer, som ligner en eksisterende version.  

Tilgå først den uddannelsesstruktur, der ønskes duplikeret og vælg ”Duplikér uddannelsesstruktur” i kontekst-

menuen. 

 

Figur 118 - Duplikér uddannelsesstruktur 

For at duplikere en uddannelsesstruktur: 

1. Vælg mellem de forskellige uddannelseselementer, der skal duplikeres. Som standard er alle uddan-

nelseselementer markeret. Det er ikke muligt at fravælge låste SUE’er, som for eksempel semester-

SUE’er på OU. 

2. Tryk på ”Duplikér” 
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Figur 119 - Eksempel på duplikering af en uddannelsesstruktur 

Dernæst oprettes der en uddannelsesstruktur med alle de kopierede detaljer, tilknytninger samt overordnede 

såvel som underordnede SUE’er. Det er muligt at ændre rækkefølgen på fag. SUE-nummer bibeholdes, når en 

SUE duplikeres. 

 

Særligt for ÅU (UVM-
fag) 

For uddannelser med uddannelsestypen ÅU (dette gælder ikke enkeltfagsuddannelser, meritlærer og meritpæ-

dagog), skal institutionsspecialisten ikke oprette nye SUE'er. Derimod skal institutionsspecialisten altid sikre, at 

uddannelsesstrukturen er oprettet fra centralt hold af esas-specialisten, som institutionsspecialisten derefter 

kan duplikere til lokalt brug. Uddannelsesstrukturen indeholder UVM-fag-SUE'er, som efter duplikering kan be-

riges på den lokale uddannelsesstruktur. 

Hvis der efterfølgende oprettes flere UVM-fag-SUE'er fra centralt hold af esas-specialisten, kan disse tilføjes 

den lokale uddannelsesstruktur af institutionsspecialisten via knappen "Tilføj UVM-fag", hvor UVM-fagets fag-

kode fremsøges og tilføjes til uddannelsesstrukturen. Når man har tilføjet den relevante UVM-fagkode, opret-

tes der en kopi af UVM-faget på den lokale uddannelsesstruktur. Det er nødvendigt at opdatere siden, før man 

kan se det nye, tilføjede UVM-fag. Man er nu i stand til at berige kopien af UVM-fag-SUE'en. 

Kopien kan identificeres ved, at der i feltet "Relateret Uddannelseselement" vil være et opslag med det origi-

nale UVM-fag. Ved duplikering vil UVM-fagkode blive bibeholdt. Følgende felter låses for redigering på den nye 

SUE: 

• Navn 

• Aktivitetstype 

• Status 

• Lås uddannelseselement 

• Stå indberettes 

• ECTS STÅ (teori, praktik, praktik/teori) 

Bemærk: Ved duplikering af en SUE’er med en overordnet SUE (eksempelvis vægtede 

delkarakterer eller valgfag og valgfagsgrupperinger), skal man huske at vælge at dupli-

kere overordnede og underordnede SUE’er. 

Bemærk: Ved duplikering af en uddannelsesstruktur klones alene SUE’er og ikke rela-

teret PUE’er og GUE’er. 
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• ECTS 

• Type 

Særligt for 
enkeltfagsuddannels
er 

For enkeltfagsuddannelser, kan det være en fordel at duplikere den pågældende SUE på den tilsvarende ordi-

nære uddannelse, for derefter at rydde alle tilknytninger til den ordinære uddannelse (overordnet uddannel-

seselement og relateret uddannelseselement), og tilføje de rette tilknytninger til enkeltfagsuddannelsesstruk-

turen. 

På denne måde undgår man at oprette SUE’en på ny for enkeltfagsuddannelsen, og man kan genbruge den op-

sætning, der allerede findes for ordinær uddannelse. 

Eksempel på ÅU-
struktur 

Uddannelsesinstitution Haderslev vil udbyde akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi. Derfor fremsøges ud-

dannelsesstrukturen ”AU i oplevelsesøkonomi”, oprettet og ejet af Styrelsen for institutioner og uddannelses-

støtte. For at oprette uddannelsesstrukturen på Uddannelsesinstitution Haderslev, duplikeres strukturen ved 

at benytte knappen ”Dupliker Uddannelsesstruktur” i kontekstmenuen. Når uddannelsesstrukturen kopieres, 

tilføjes ”Kopi” til starten af uddannelsesstrukturens navn. Når kopien er oprettet, skal man tilrette navnet og 

koble et aktivitetsudbud på uddannelsesstrukturen. Herefter kan man begynde at berige fag-SUE’erne med de 

rette informationer. 

 

Figur 120 - Duplikeret uddannelsesstruktur, ÅU 

Alle fag-SUE’er på kopien vil have et opslag i feltet ”Relateret Uddannelseselement”, mod den fag-SUE som til-

hører oprindelige uddannelsesstruktur. Fag-SUE’erne på kopien vil også have samme UVM-fagkode som fag-

SUE’erne på den oprindelige uddannelsesstruktur. 



esas Brugervejledning  5 Administration af uddannelser 
5.7 Progressionsmodeller 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 105 
 

5.7 Progressionsmodeller 

Introduktion 

 

      

 
Indberetning  SU  Progressionsmodeller 

Alle ordinære uddannelser med en SU-retningskode på uddannelsesaktiviteten skal være tilknyttet en progres-

sionsmodel (fremdriftsmodel) af hensyn til SU-aktivitetskontrollen. Som standard tilknytter esas en standard 

progressionsmodel, der starter ved målepunkt 12 klip = 60 ECTS, herefter stigning på 6 klip pr, 30 ECTS.  

Anvendelse Progressionsmodellen sendes med i indberetningen af fremdriftsbetinget aktivitetskontrol fra esas til SU. Den 

er en forudsætning for, at SU-aktivitetskontrollen fungerer korrekt. 

Oprettelse Det er muligt at oprette institutionsspecifikke progressionsmodeller for uddannelser med skæv optjening af 

ECTS. Institutionsspecialisten kan oprette en lokal progressionsmodel for én eller flere ordinære uddannelser 

og knytte til en eller flere uddannelsesstrukturer (studieordningsniveau). Brugere med rollen esas-specialist 

opretter og vedligeholder standardprogressionsmodellen.  

Ved oprettelse af en uddannelsesstruktur på OU sikrer esas, at feltet Progressionsmodel automatisk sættes til 

standardprogressionsmodellen, men kan efterfølgende ændres til en lokal. Institutionsspecialister kan oprette 

og redigere lokale progressionsmodeller til uddannelser, hvor antal ECTS-point pr. SU-klip ikke passer til stan-

dardmodellen. Tilgå ”SU” på hylden under arbejdsområdet ”Indberetning”, hvor progressionsmodeller findes. 

Vælg ”NY(T)” i kontekstmenuen for at oprette en lokal progressionsmodel, hvor målepunkterne i SU-klip for-

bruget udfyldes manuelt. De SU-klip, som er mellem målepunkterne, knytter sig til det antal ECTS-point fra for-

rige målepunkt. 

 

Felterne SU-klip angiver de målepunkter, ministeriet har fastlagt. Standard progressionsmodellen øges med 30 

ECTS- point pr. målepunkt for henholdsvis 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 og 72 klip.  

Ved oprettelse af en lokal progressionsmodel er alle felter ud fra målepunkterne obligatoriske, og man skal 

derfor udfylde antal ECTS-point for samtlige målepunkter. 

I forbindelse med oprettelse af lokale progressionsmodeller er det muligt at skrive ECTS-point med decimaler, 

som altid vil være en præcision på to decimaler (der sendes til SU). Hvis institutionsspecialisten eksempelvis 

skriver "20" vil dette automatisk blive korrigeret til "20,00" ECTS-point.  

 

Figur 121 - Eksempel på lokal progressionsmodel 

Bemærk: Progressionsmodeller skal tilknyttes fra uddannelsesstrukturen. Tilgå altså 

uddannelsesstrukturen efter progressionsmodellen er oprettet, og tilføj progressions-

modellen i feltet Progressionsmodel på uddannelsesstrukturen. 
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5.8 Specialiseringer 

På en visning af en progressionsmodel kan man i undergitteret få et overblik over de uddannelsesstrukturer, 

der benytter progressionsmodellen. Derudover vil aktive progressionsmodeller have status "Kladde" eller "En-

delig". Ved status ”Endelig” vil modellen blive låst således, at den ikke kan ændres. Det er kun progressionsmo-

deller med status ”Endelig”, der kan tilknyttes en uddannelsesstruktur. 

Det er muligt at skifte progressionsmodellen på en uddannelsesstruktur. Såfremt man skifter progressionsmo-

del, så vil eksempelvis realprogressionen først anvende den nye progressionsmodel ved ændring af SU-klip el-

ler ECTS-point. Hvis man skifter fra standard progressionsmodellen til en lokal progressionsmodel, og senere 

ønsker at skifte tilbage til standard progressionsmodellen, så vil skiftet ingen effekt have i esas, man vil derfor 

skulle tilpasse den lokale progressionsmodel til ECTS fra standard progressionsmodellen.  

Relationer Det er kun uddannelsesstrukturer, hvor den bagvedliggende uddannelsesaktivitet indeholder en SU-retnings-

kode, som vil få tilknyttet en progressionsmodel til den underliggende uddannelsesstruktur. Se 5.3 - Uddannel-

sesstrukturer 

Introduktion I esas angives en uddannelses specialiseringsmuligheder som AUDD-koder og profiler. AUDD-koder kan beteg-

nes som den overordnede specialisering, mens profiler er en ”tonet” specialisering. 

Anvendelse AUDD-koder fastsættes på den overordnede uddannelsesaktivitet af esas-specialisten. Profiler sættes op med 

kun et navn, og tilknyttes de relevante fag-SUE’er, hvilket også er tilfældet for AUDD-koder. En fag-SUE kan 

altså have en AUDD-kode og en profil, eller kun en af hver. Læs mere om SUE’en i afsnit 6.2 - Det strukturelle 

uddannelseselement (SUE). 

Når en studerende skal vælge sin specialisering, angives der en AUDD-kode og/eller en profil på vedkommen-

des studieforløb. Matcher denne AUDD-kode eller profil med en AUDD-kode eller profil på en fag-SUE på ud-

dannelsesstrukturen, tilmeldes studieforløbet SUE’en via en GUE. esas opretter automatisk GUE’en, når der 

vælges AUDD-kode og/eller profil. 

På studieforløbet kan der kun vælges mellem de AUDD-koder og profiler, der er tilknyttet uddannelsesstruktu-

ren. Såfremt der kun findes én AUDD-kode på uddannelsesaktiviteten, sættes denne automatisk på studiefor-

løbet. 

Hvis AUDD-kode og/eller profil ændres på studieforløbet, skal den studieadministrative medarbejder manuelt 

sikre at den studerende er tilmeldt de rigtige SUE’er. Altså skal den studieadministrative medarbejder manuelt 

afmelde gamle SUE’er på studieforløbet ved at fjerne udgåede GUE’er. 

Hvis en studerende skal skifte en allerede valgt eller tildelt specialisering via AUDD-koder og/eller profil, skal 

følgende ske: 

1. Manuelt slettes alle "forkerte" GUE’er 

2. Dernæst skiftes AUDD-Kode og/eller profil.  

3. Tilslut køres arbejdsprocessen ”Automatisk oprettelse af studieforløb”. 

Oprettelse AUDD-koder er oprettet i esas på forhånd og kan ikke oprettes af institutionsspecialister eller studieadministra-

tive medarbejdere. 

Profiler kan oprettes fra skærmbilledet for SUE’en. Se nedenstående figur. Det er kun institutionsspecialisten, 

der kan oprette en profil og lægge den på en fag-SUE. 
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Figur 122 - Oprettelse af profil 

Det eneste, der skal angives for en profil, er navnet på profilen. Navnet på profiler kan angives på både dansk 

og engelsk. Profiler kan angives, på flere fag-SUE’er. 
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 Uddannelseselementer 

6.1 Kobling mellem uddannelseselementerne 

Introduktion Uddannelseselementerne er uddannelsens byggesten, der sikrer at fagene lever op til de fastsatte krav, at fa-

get kan afholdes inden for den angivne tid, og at den studerende er tilmeldt faget. Der findes tre typer af ud-

dannelseselementer i esas: 

1. Strukturelt uddannelseselement (SUE) 

2. Planlægningsuddannelseselement (PUE) 

3. Gennemførelsesuddannelseselement (GUE) 

Introduktion Uddannelseselementerne i esas er tæt beslægtet. Eksempelvis er en GUE afhængig af en PUE, som igen er af-

hængig af en SUE.  

 

Kobling Koblingen mellem uddannelseselementerne er visualiseret i Figur 123 – Oversigt: uddannelseselementer. 

 

Figur 123 – Oversigt: uddannelseselementer 

I Tabel 15 - Kobling mellem uddannelseselementer findes en kort introduktion til uddannelseselementerne og 

koblingen herimellem. 

Ele-

ment 

Beskrivelse 

SUE SUE’en er den grundlæggende byggesten i uddannelsesstrukturen. Den bruges til at opbygge se-

mestre, fag og gruppering i esas og til at angive, hvornår en SUE (fag) udbydes (forår/efterår). Ud-

buddet styres af perioder, som også kan angives på den juridiske institution eller på aktivitetsud-

buddet. Dette specificeres yderligere for det enkelte årgang/hold på PUE’en i næste lag.  

Bemærk: Overordnet kan uddannelseselementerne forstås som forskellige lag, der 
binder formelle krav fra en uddannelsesbekendtgørelse og studieordning sammen 
med den studerendes deltagelse og gennemførelse af et specifikt fag. 
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Se mere om SUE’er i afsnit 6.2 - Det strukturelle uddannelseselement (SUE). 

 

PUE En PUE er et specifikt udbud af en SUE af typen fag. Mens SUE’en eksempelvis definerer, at et gi-

vent fag skal udbydes på tredje semester i uddannelsesforløbet, så beskriver PUE’en, hvornår det 

udbydes (specifik start- og slutdato). Det betyder, at PUE’er, i modsætning til SUE’er, ændrer sig fra 

periode til periode afhængigt af start- og slutdatoer. PUE’er oprettes automatisk på baggrund af 

SUE’en og de aktivitetsudbud der findes på uddannelsesstrukturen, og arver information fra 

SUE’en, såsom ECTS, karakterskala og bedømmelsesform. 

En tilmelding til et fag foregår derfor på en PUE, da det er et specifikt udbud af et fag, på en speci-

fik lokalitet. Tilmelding repræsenteres ved en tilknytning af en GUE til den relevante PUE. Det er på 

PUE’en muligt at inddele GUE’erne i hold. Læs mere om PUE’en i afsnit 6.3 Planlægningsuddannel-

seselementet (PUE). 

GUE En GUE repræsenterer en studerendes tilmelding/gennemførsel af en SUE (fag) og er tilknyttet her-

til via PUE’en. En GUE er individuel og relaterer sig kun til den pågældende studerendes studiefor-

løb. GUE’er indeholder information om den studerendes bedømmelse, meritregistreringer samt 

praktikaktiviteter. Se mere i afsnit om GUE’er i afsnit 6.4 - Gennemførelsesuddannelseselementet 

(GUE). 

Tabel 15 - Kobling mellem uddannelseselementer 

Automatisk 
oprettelse 

For OU, oprettes der SUE’er af typen ”semester”, når der oprettes og gemmes en uddannelsesstruktur på den 

overordnede uddannelsesaktivitet. esas oprettes automatisk semester-SUE’er ud fra feltet ”Antal semestre” på 

uddannelsesaktiviteten, så snart der er oprettet og gemt en uddannelsesstruktur på uddannelsesaktiviteten. 

For ÅU, oprettes SUE’er gennem duplikering af eksisterende SUE’er. 

PUE’er oprettes automatisk, når der oprettes et aktivitetsudbud på en uddannelsesstruktur. For at esas skal 

kunne oprette PUE’er, skal der være en fag-SUE at oprette på baggrund af og en periode. Perioder kan enten 

hentes fra aktivitetsudbuddet eller fra den enkelte SUE. Det er altså muligt at definere perioder på SUE-niveau. 

Ændringer af perioder på SUE’er efter oprettelse af PUE’er og GUE’er nedarves ikke, men skal rettes  manuelt af 

brugeren. 

GUE’er oprettes, når en ansøgning er færdigbehandlet og optaget, og den overføres til et studieforløb. Der op-

rettes GUE’er på baggrund af de tilgængelige PUE’er på det aktivitetsudbud ansøgningen er tilknyttet. For ÅU, 

oprettes der en GUE på baggrund af den PUE, der er angivet på ansøgninger 

Nedarvning Der nedarves data mellem SUE, PUE og GUE. Fælles for nedarvninger er, at de foregår hierarkisk fra SUE til PUE 

eller GUE, eller fra PUE til GUE. Se Figur 124 - Nedarvning mellem uddannelseselementer og bedømmelse for 

oversigt over nedarvninger mellem uddannelseselementerne.  

Det er væsentligt at pointere, at flere af felterne kun optræder på uddannelseselementet i laget under, hvis det 

er udfyldt på uddannelseselementet i laget over. Eksempelvis vil alle bedømmelsesformer overføres fra SUE til 

PUE, hvis de alle er udfyldt på SUE. Omvendt vil kun ”Mundtlig” og ”Skriftlig” optræde på PUE, hvis de er de 

eneste bedømmelsesformer, der er angivet på SUE.  
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Figur 124 - Nedarvning mellem uddannelseselementer og bedømmelse 
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6.2 Det strukturelle uddannelseselement (SUE)  

Introduktion 

 

      

 
Uddannelse  Uddannelsesstruktur  

Strukturelle uddannelseselemen-

ter 

Det strukturelle uddannelseselement (SUE’en) er den entitet, der udgør alle semestre, fag og grupperinger i 

esas. SUE’er kan indgå i et hierarki med andre SUE’er i relationen ”semester og fag” eller ”gruppering”, eller stå 

for sig selv som et enkelt fag eller et fag med et underordnet fag. 

SUE’en indeholder en stor mængde informationer fordelt på flere, mindre sektioner, og derfor beskrives hver 

sektion for sig i næste afsnit (se afsnit 6.2.1 Det strukturelle uddannelseselements sektioner og felter).  

SUE’en består af i alt 15 sektioner. De første ni sektioner fremgår af Figur 125. 

 

Figur 125 - SUE'en (første del) 

SUE’ens resterende seks sektioner kan ses på Figur 126. 
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Figur 126 - SUE'en (anden del) 

 

Anvendelse Entiteten SUE anvendes til at opbygge semestre, fag og gruppering i esas. For en OU anvender man SUE’en som 

semester og fag herunder valgfag. SUE’en kan også benyttes som gruppering f.eks. valgfag eller specialiserin-

ger. 

For ÅU og for IDV vil der som regel kun være et enkelt lag af SUE’er, hvor typen er fag, da semestre ikke anven-

des ved ÅU. 

Nedarvninger 

Flere felter på SUE’en bruges også på relaterede entiteter og er vigtige for at sikre korrekt opsætning af uddan-

nelserne i esas. Følgende tabel beskriver de felter, der skaber afhængighed mellem SUE’en og andre entiteter.  

Felt Beskrivelse Entitet 

ECTS-point Dette felt nedarves fra SUE’en og til 

den underliggende PUE, den stude-

rendes GUE og dennes bedømmelse. 

PUE 

GUE 

Bedømmelse 

Karakterskala og bedømmel-

sestype 

Disse felter bruges til at angive hvilken 

karakterskala og bedømmelsestype, 

der kan anvendes på PUE’en og be-

dømmelsen. 

PUE 

Bedømmelse 

Bedømmelsesform Den eller de valgte bedømmelses-

form(er) vil være synlige og tilgænge-

lige på de tilknyttede PUE’er og på be-

dømmelserne for de studerendes 

GUE’er. 

PUE 

Bedømmelse 

Fordelingsnøgle De oplysninger, der er angivet i sektio-

nen Fordelingsnøgle, fremgår af den 

PUE 

Bemærk: En Gruppering i esas er en type af SUE 
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tilknyttede PUE. Det er på PUE’en, at 

man danner hold ud fra den fastsatte 

fordelingsnøgle. Læs mere i afsnit 

10.3.5 - Fordelingen af hold 

Hold 

Perioder Opsætningen af Perioder og deres til-

knytning til SUE’en bestemmer start- 

og slutdato for både PUE’en og 

GUE’en, der er tilknyttet SUE’en. På 

PUE’en er det muligt manuelt at redi-

gere perioden, og dette vil også slå 

igennem på GUE’en, hvis GUE’en op-

rettes efter den manuelle redigering 

af perioden på PUE’en, men ikke på 

allerede oprettede GUE’er. 

PUE 

GUE 

Aktivitetstype Den Aktivitetstype, der er defineret på 

SUE’en, vil gå igen på GUE’en for den 

studerende. 

GUE 

Indskrivningsform (ÅU) Indskrivningsformen fremgår på 

SUE’en, hvis den overordnede uddan-

nelse har uddannelsestypen Åben Ud-

dannelse (ÅU). Indskrivningsformen 

arves til den studerendes GUE. For ÅU 

kan indskrivningsformen redigeres på 

GUE’en. 

GUE 

Tabel 16 - SUE: Nedarvninger 

Kontekstmenuen 

På SUE’ens kontekstmenu har man mulighed for at håndtere SUE’en. I 2.2 Navigation i esas under Kontekst-

menu forklares de muligheder, kontekstmenuen giver. 

 

Figur 127 - SUE: Kontekstmenuen 

# Knap Beskrivelse 

1 
 

Kører et regeltjek på SUE’en mod de regler, der er sat op i regelmoto-

ren. Se også afsnit 3.10.1 Kør regeltjek, underafsnit Kør regeltjek – 

SUE. 

2 
 

Når man trykker på denne knap, åbner der et nyt vindue, hvor man 

skal vælge til hvilken uddannelsesstruktur, SUE’en skal duplikeres. Be-

mærk at semester-SUE’er ikke kan duplikeres. 

Er der mange tilpasninger, der skal foretages, anbefales det at oprette 

en ny SUE i stedet for at duplikere.  

4 
 

Fra venstre mod højre betyder knapperne: 

• Forrige post 

• Næste post 

• Åbn i nyt vindue 

• Luk 
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Knapperne forrige og næste post skifter mellem den forrige og næste 

post i den listevisning, man har åbnet SUE’en fra. Hvis brugeren har 

åbnet SUE’en fra den listevisning, der fremgår på uddannelsesstruktu-

ren, vil knapperne tage vedkommende til den forrige eller næste post i 

uddannelsesstrukturen. 

Knappen Åbn i nyt vindue åbner SUE’en i et nyt vindue eller en ny 

fane, afhængigt af hvilken internetbrowser man anvender. Dette kan 

være praktisk, hvis man vil gå til SUE’ens uddannelsesstruktur men 

ikke lukke vinduet med SUE’en ned. 

Tabel 17 - SUE: Kontekstmenuen 

 

Oprettelse SUE’en kan oprettes ved at gå til menupunktet Strukturelle uddannelseselementer og trykke på NY(T). På denne 

måde kan man oprette en SUE helt fra bunden uden præudfyldte felter. Semester-SUE’er oprettes automatisk, 

når uddannelsesstrukturen oprettes, og kan derfor ikke oprettes af institutionsspecialisten. 

Den anbefalede måde at oprette SUE’en på er at gøre det via undergitteret på Uddannelsesstrukturen (se 5.3 

Uddannelsesstrukturer) eller Strukturdesigneren (se 5.5 - Strukturdesigner), hvor oprettelse foregår via formu-

lar for hurtigoprettelse. På den måde får man præudfyldte felter fra starten såsom relation til uddannelses-

struktur, og skal kun udfylde de resterende obligatoriske felter. 

Struktur I nedenstående figur (Figur 128 - SUE-struktur) vises de muligheder der findes for at opsætte hierarkier af 

SUE’er.  

 

Figur 128 - SUE-struktur 

Eksempel - ordinær 
uddannelse (OU) 

På OU vil SUE’erne blive brugt som både semester, fag og gruppering. Nedenstående Figur 129 - SUE: ordinær 

uddannelse (OU) struktur viser et generisk eksempel på SUE’er OU. Af figuren fremgår det, hvordan SUE’erne 

kan påtage mange former blandt andet almindelige fag, valgfag, grupperinger af valgfag, praktikfag og afslut-

tende projekter. 

Bemærk: Vær opmærksom på, at når en SUE duplikeres, vil dubletten have samme 

SUE-ID som den oprindelige SUE. 
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6.2.1 Det strukturelle uddannelseselements sektioner og felter  

 

Figur 129 - SUE: ordinær uddannelse (OU) struktur 

Eksempel – åben 
uddannelse (ÅU) 

For ÅU bliver SUE’erne brugt som fag eller som grupperinger, uden semestre. 

Introduktion 

 

SUE’en indeholder en stor mængde informationer fordelt på flere, mindre sektioner, og derfor beskrives hver 

sektion for sig i dette afsnit. Man kan altid følge med i, hvilken sektion der bliver beskrevet, ved hjælp af over-

skrifterne i venstre kolonne, og ved at referere til det nummer, der er angivet i Figur 125 - SUE'en (første del) 

og i Figur 126 - SUE'en (anden del). 

Strukturelt 
uddannelseselement 
(1) 

Den første sektion på SUE’en, kaldet Strukturelt uddannelseselement, indeholder stamoplysninger for entiteten 

SUE og definerer SUE’ens tilhørsforhold i uddannelsesstrukturen og bestemmer, via opslag til uddannelsen, 

hvilken uddannelsestype SUE’en bruger. 
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Figur 130 - SUE: Strukturelt uddannelseselement. Felterne i sektionen Strukturelt uddannelseselement beskri-

ver følgende informationer: 

Felt Beskrivelse 

Navn Navnet på SUE’en angiver man i dette felt. Navnet bruges på de under-

liggende PUE’er, GUE’er og bedømmelser. 

Såfremt navnet på den centralt oprettede uddannelsesstrukturs SUE 

ændres, vil ændringen automatisk blive kopieret ud på de institutions-

ejede SUE’er med UVM fagkode samt eventuelle PUE’er og GUE’er. 

Engelsk navn I dette felt angiver man det engelske navn på SUE’en. Man kan maksi-

malt skrive 250 tegn. 

Beskrivelse Dette felt anvender man til at beskrive SUE’en. Man kan maksimalt 

skrive 2000 karakterer. 

Beskrivelse engelsk Dette felt anvender man til at beskrive SUE’en på engelsk. 

Aktivitetstype Feltet bliver først synligt, hvis SUE’ens type enten er ”Fag” eller ”Udbud 

af valgfag”. Aktivitetstypen bestemmer om SUE er teori, praktik, værk-

stedsskole eller en kombination af teori og praktik. Når man vælger akti-

vitetstype, vises der et nyt felt nederst, hvor man skal angive antal ECTS-

point på aktiviteten eller fordelingen af ECTS-point, hvis aktivitetstypen 

er en kombination af teori og praktik. 

SUE-nummer SUE’ens autogenerede nummer ses i dette felt. De første fire cifre er ak-

tivitetsgruppekoden for den uddannelsesstruktur og uddannelse, som 

SUE’en er tilknyttet. De efterfølgende cifre er et autogenereret løbe-

nummer. Alle SUE’er på uddannelsesstrukturer med samme aktivitets-

gruppekode vil få et fortløbende nummer tildelt. SUE’er der duplikeres 

vil få tildelt samme SUE nummer, derfor er SUE nummeret ikke unikt. 

Status Statusfeltet bruger man til at angive, om SUE’en er en kladde, den ende-

lige version eller låst. Hvis man angiver, at SUE’en er låst i statusfeltet, 

vil man ikke længere kunne redigere SUE’en, og det er ikke muligt at 

skifte tilbage til en anden status. Hvis status på SUE’en er ”Inaktiv”, kan 

den aktiveres igen ved at trykke på knappen ”Aktiver” på kontekstme-

nuen. 

Lås uddannelseselement Hvis feltet er udfyldt, er SUE’en låst, og man kan ikke redigere i felterne 

længere. Brug dette felt til at begrænse SUE’en fra at blive redigeret. 

Uddannelsesstruktur Opslag til den uddannelsesstruktur som SUE’en er tilknyttet. 

Redigeringsgrund Dette felt bruges til at dokumentere, hvorfor man har redigeret SUE’en. 

Feltet bliver obligatorisk, når SUE’ens status skifter til endelig eller en 

gemt SUE med status endelig, redigeres. 

For at se gemte redigeringsgrunde, kan man tilgå ”Oversigt over over-

vågning” under den relaterede visning. Se mere i afsnit 2.3 Entitetspo-

ster, underafsnit Relaterede visninger.  

Overordnet uddannelses-

element 

Dette felt bruger man til at angive i hvilket hierarki, SUE’en skal indgå. 

Hvis der er tale om en fag-SUE på ordinær uddannelse, vil det overord-

nede uddannelseselement typisk være den semester-SUE, som faget lig-

ger under. Det overordnede uddannelseselement kan også være en 

grupperings-SUE eller en anden fag-SUE, hvis der for eksempel er tale 

om en SUE med vægtede delkarakterer. 

Ved oprettelse af en ny SUE, hvor der vælges en overordnet SUE, udfyl-

des semesternummer automatisk på baggrund af den overordnede SUE 

ved gem, så det nye uddannelseselement placeres rigtigt i strukturen. 
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Relateret uddannelsesele-

ment 

Når man duplikerer en SUE, vil den originale SUE fremgå af dette felt. 

Altså vil der på kopien altid være en henvisning til den SUE, man har du-

plikeret. 

Dette anvender man også til UVM-fag, der opretter forbindelse til et 

unikt hoved-UVM-fag via feltet. 

STÅ indberettes Som standard vil dette felt være udfyldt, hvilket betyder, at der som 

standard indberettes STÅ for den pågældende SUE. Hvis man ikke øn-

sker at indberette STÅ for SUE’en, skal man aktivt fjerne fluebenet i fel-

tet. Dette vil medføre, at GUE’er oprettet på den pågældende SUE vil stå 

med 0 ECTS STÅ. 

Teori ECTS STÅ Hvis man har angivet enten Teori eller Teori/praktik i feltet Aktivitets-

type, vil feltet ”Teori ECTS STÅ” blive vist. Her skal man angive, hvor 

mange ECTS af de ECTS, som SUE’en har, skal være til teori. Feltet auto-

udfyldes med de ECTS-point, der angives i betingelser-sektionen på 

SUE’en, hvis det kun er teori, der er angivet i Aktivitetstype. 

Praktik ECTS STÅ Hvis man har angivet enten Praktik eller Teori/praktik i feltet Aktivitets-

type, vil feltet ”Praktik ECTS STÅ” blive vist. Her skal man angive, hvor 

mange ECTS af de ECTS, som SUE’en har, skal være til praktik. Feltet au-

toudfyldes med de ECTS-point, der angives i betingelser-sektionen på 

SUE’en, hvis det kun er praktik, der er angivet i Aktivitetstype. 

AUDD-kode Oplag mod den AUDD-kode som SUE’en er tilknyttet. Der kan kun væl-

ges mellem de AUDD-koder, som er tilgængelige på uddannelsesstruktu-

ren. Det er ikke obligatorisk at vælge en AUDD-kode. 

Profil Oplag mod den Profil som SUE’en er tilknyttet. Der kan kun vælges mel-

lem de Profiler, som er tilgængelige på uddannelsesstrukturen. Det er 

ikke obligatorisk at vælge en Profil. 

Tabel 18 - SUE: Strukturelt uddannelseselement 

Oplysninger (2) Sektionen Oplysninger indeholder centrale oplysninger for SUE’en. Felterne i denne sektion og deres mulighe-

der, er forklaret i Tabel 19 - SUE: Oplysninger. 

 

Figur 131 - SUE: Oplysninger 

Felt Beskrivelse 

Sprog Sprog der undervises på. 
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Type I feltet Type angiver man, om SUE’en er et semester, et fag eller en 

gruppering. 

Hvis SUE’en er et fag, er det obligatorisk at angive en karakterskala, en 

bedømmelsestype og en aktivitetstype på SUE’en.  

Hvis SUE’en er et semester, vil SUE’en agere overordnet element for et 

underliggende fag. 

Hvis SUE’en er en gruppering, behøver den intet semesternummer og 

ingen overordnet SUE. SUE’er med typen "Gruppering" bruges typisk 

som en overordnet SUE for valgfag, hvis valgfagene skal deles på tværs 

af semestre. Hvis dette ikke er tilfældet, kan valgfagsgrupperingen til-

knyttes til semester-SUE’en direkte. Læs mere om valgfag i afsnit 6.2.2 - 

Udbud af valgfag i esas. 

Hvis SUE’en er et udbud af valgfag, vises feltet ”Udbud af valgfag”, og 

her kan man vælge den valgfagsgruppering, man ønsker, der skal udby-

des. 

Semester Her angiver man, hvilket semesternummer (1-7) den pågældende SUE 

tilhører. Semesternummeret tildeler SUE’en en plads i semesterhierar-

kiet i strukturdesigneren på uddannelsesstrukturen. Hvis en SUE har en 

overordnet SUE, sættes semesternummeret automatisk på baggrund af 

den overordnede SUE. Fag-SUE oprettes på baggrund af en semester-

SUE via strukturdesigneren, udfyldes semester automatisk. 

Fagtype  I dette felt kan man angive, hvilken fagtype SUE’en har. Man kan vælge i 

mellem:  

• Linjefag 

• Supplerende fag 

• Afsluttende fag 

• Obligatoriske fag 

• Retningsspecifikt fag 

• Valgfag 

• Valgfag uden for fagområde 

• Afgangsprojekt ÅU 

SUE’en der repræsenterer det afsluttende projekt på en åben uddan-

nelse, skal have fagtypen Afgangsprojekt ÅU, for at der sker korrekt ind-

beretning til Danmarks Statistik. 

Hvis en SUE har fagtypen Afgangsprojekt ÅU, vil det desuden være 

denne SUE, der definerer hvilken uddannelse, der vises som primær ud-

dannelse i flettefilen til beviser på ÅU. 

SUE’en, der repræsenterer det afsluttende projekt på en ordinær ud-

dannelse, skal have fagtypen Afsluttende fag, for at der sker korrekt ind-

beretning til Danmarks Statistik. 

Lønnet Sammen med aktivitetstypen Praktik angiver dette felt, om der er tale 

om lønnet praktik. Hvis der ikke er et flueben i feltet, er praktikken ikke 

lønnet. Lønnet praktik har indflydelse på SU-indberetningen for den stu-

derende, da markeringen gør, at man kan få sendt de lønnede praktik-

ophold sammen med indskrivningen til SU, således at den studerende 

ikke får SU i praktikperioden 

Læs mere i 10.9 Praktikophold. 
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Dette felt er vigtigt at få sat, inden ansøgere vippes over som stude-

rende, således at oplysningen tilgår SU sammen med oplysning om ind-

skrivning. Registreres den lønnede praktik efter indskrivningen, skal SU-

systemet (US200) manuelt opdateres for hver enkelt studerende. 

Varighed Angiver SUE’ens varighed. 

Eksamenssprog Sproget som eksamen foregår på. 

Tabel 19 - SUE: Oplysninger 

 

Perioder (3) Perioder i esas bruges til at definere start- og slutdato for et fag. Perioder er påkrævet for at kunne oprette 

PUE’er på SUE’en. Læs mere i afsnit 6.3 Planlægningsuddannelseselementet (PUE). Det er muligt at knytte 

mere end én periode til SUE’en, og på den måde kan man bruge SUE’en til både vinter- og sommeroptaget. Pe-

rioder kan også hentes fra aktivitetsudbuddet, og behøver derfor ikke angives på SUE’en, medmindre perioden 

skal afvige fra de allerede opsatte perioder. Hvis der er tale om et fag til ÅU, kan man angive alle de perioder 

SUE’en udbydes i. Perioden kan efterfølgende tilrettes på PUE’en, hvis det er nødvendigt. Bemærk at feltet 

”Perioder” er blankt, såfremt perioderne fra aktivitetsudbuddet benyttes. Man skal derfor ikke udfylde ”Perio-

der”, hvis man vil anvende de perioder, der er sat op på aktivitetsudbuddet. 

 

Figur 132 - SUE: Perioder 

For at oprette en periode, skal man angive startdagen eller startdatoen, startmåned og varighed i uger, for fa-

get. For ordinær uddannelse, kan man angive perioder på den juridiske institution, aktivitetsudbuddet eller på 

SUE’en. Det er derfor ikke sikkert, at Perioder skal angives på SUE’en. Nedenstående tabel forklarer felterne på 

Figur 133 - SUE: Periodeopsætning. 

Felt Beskrivelse 

Startdag i måned Her angiver man, hvilken dato i måneden PUE’en skal starte på. Man 

kan angive 1 – 31 for den dato PUE’en skal starte. Hvis man anvender 

dette felt, kan man ikke samtidigt anvende feltet Første ugedag. 

Første ugedag Her angiver man, hvilken første ugedag i måneden PUE’en skal starte på. 

Hvis man angiver torsdag, vil esas sætte startdagen til den første tors-

dag i måneden. Hvis man anvender dette felt, kan man ikke samtidigt 

anvende feltet Dag i måned. 

Startmåned i året Her angiver man, hvilken måned i året man vil anvende som startmåned 

for PUE’en. 

Bemærk: Hvis en SUE har fagtypen Afgangsprojekt ÅU, vil det være denne SUE, der 

definerer hvilken uddannelse, der vises som primær uddannelse i flettefilen til beviser 

på Åben Uddannelse. Se afsnit 10.4.6 - Flettefil til enkeltfagsbevis. 
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Varighed i uger Dette felt bestemmer varigheden for PUE’en i uger. Man kan kun angive 

antal uger i heltal. På denne måde beregnes slutdatoen. Hvis dette felt 

anvendes, kan man ikke angive slutdag og slutmåned. 

Note: Det anbefales ikke at anvende dette felt til ordinær uddannelse, 

da der er risiko for overlap med fremtidige PUE’er, hvis man angiver 

mere end 20 uger i dette felt. 

Slutdag i måned Her angiver man hvilken dato i måneden PUE’en skal slutte på. Man kan 

angive 1 – 31 for den dato PUE’en skal slutte. Hvis man anvender dette 

felt, kan man ikke samtidigt anvende feltet Varighed i uger. 

Slutmåned i året Her angiver man hvilken måned i året, man vil anvende som slutmåned 

for PUE’en. 

Tabel 20 - SUE: Perioder 

 

Figur 133 - SUE: Periodeopsætning 

ÅU/IDV (4) I sektionen ÅU/IDV angiver man de relevante oplysninger for faget. Selve sektionen vil kun blive vist hvis ud-

dannelsen, som SUE’en tilhører, har uddannelsestypen ÅU eller IDV.  

 I nedenstående tabel er felterne beskrevet.  

 

Figur 134 - SUE: ÅU/IDV 

Nedenstående tabel (Tabel 21 - SUE: ÅU/IDV ) forklarer mulighederne i sektionen ÅU/IDV. 

Felt Beskrivelse 
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UVM-fagkode  Dette felt bruges til at vise UVM-fagkoden for faget. UVM-fagkoder op-

rettes fra centralt hold af esas-specialisten. 

Fagkode niveau Dette felt er blot et indberetningsfelt til indberetningen af STÅ. Der skal 

ikke indtastes noget i feltet. 

Antal timers undervisning Her angives det antal timers undervisning, faget består af. Angives med 

heltal. 

Indskrivningsform Dette felt er et opslag mod de allerede oprettede indskrivningsformer, 

der er tilgængelige på ÅU. Indskrivningsform sat på SUE’en nedarves til 

PUE’en. 

Antal uger før oprettelse af 

PUE’r 

I dette felt angives, hvor mange uger før periodens start, PUE’erne skal 

oprettes og tilknyttes SUE’en. Dette felt hænger sammen med mulighe-

derne for Publicering, som er beskrevet længere nede i dette afsnit. 

Tabel 21 - SUE: ÅU/IDV  

Bedømmelse (5) Sektionen Bedømmelse bestemmer, hvilken karakterskala SUE’en bliver bedømt efter, og om den skal bedøm-

mes internt eller eksternt. 

 

Figur 135 - SUE: Bedømmelse 

Nedenstående tabel (Tabel 22 - SUE: Bedømmelse) forklarer mulighederne i sektionen Bedømmelse. 

Felt Beskrivelse 

Karakterskala  Dette felt er et opslag mod de forskellige karakterskalaer, der findes i 

esas. Feltet er obligatorisk, hvis SUE’en er et fag. Man kan vælge mel-

lem: 

• 7-trinsskalaen 

• Bestået/Ikke bestået 

• Godkendt/Ikke godkendt 

Den valgte karakterskala vil bestemme, hvilke karakterer der kan gives 

på en bedømmelse. Læs mere i afsnit 10.3 - Hold i esas. 

Bedømmelsestype I dette felt angiver man, om bedømmelsen foregår med en intern eller 

ekstern censor. Feltet er obligatorisk, hvis SUE’en er et fag. 

Skal på bevis Dette felt vises kun, hvis SUE’en har typen ”fag”. Feltet er som standard 

udfyldt og angiver derved, at bedømmelsen af denne SUE’s (via PUE’en) 

GUE skal på den studerendes bevis. Hvis fluebenet fjernes, dannes der 

ikke et bevisgrundlag, og bedømmelsen fremgår hverken af beviset eller 

en resultat-udskrift 

Tabel 22 - SUE: Bedømmelse 
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Vægtet 
delkarakter(6) 

Med sektionen Vægtet delkarakter kan man angive om SUE’ens bedømmelse skal bestå af et gennemsnit eller 

vægtning af delkarakterer.  

 

Figur 136 - SUE: Vægtede delkarakterer 

Sektionen består af følgende felter: 

Felt Beskrivelse 

Samlekarakter Feltet kan markeres enten med et ”Ja” eller ”Nej”.  

”Ja” Betyder at SUE’en samler karakterer fra to eller flere andre SUE’er. 

”Nej” betyder, at SUE’en ikke samler karakterer. ”Nej” vil dog i sammen-

hæng med udfyldelse af feltet ”Delkarakter” indikere, at SUE’en er en 

delkarakter. 

Delkarakter af I dette felt laves opslag til den (overordnede) SUE, der samler delkarak-

tererne fra de underordnede SUE’er.  

Feltet er derfor kun relevant på (underordnede) SUE’er som repræsen-

terer en del af karakteren. 

Rund op til bestået (vises 

når ”Samlekarakter” = ”Ja”) 

Hvis dette felt er udfyldt, skal bedømmelsen rundes op til bestået karak-

ter (02 på 7-trinsskalaen), hvis resultatet af det samlede vægtede karak-

tergennemsnit lander på 1,6 og derover. 

Skal bestås (vises når der er 

et opslag til samle-SUE’en i 

”Delkarakter af”) 

Dette felt angiver, om den pågældende SUE skal bestås og dermed tælle 

med i udregningen af det vægtede karaktergennemsnit. Hvis der marke-

res ”Nej”, medtages ikke-beståede bedømmelser i vægtningen. 

Feltet er kun relevant på (underordnede) SUE’er, som repræsenterer en 

del af karakteren. 

Vægtning (vises når der er 

et opslag til samle-SUE i 

”Delkarakter af”) 

Feltet angiver forholdstallet altså vægtningen, som karakteren skal gan-

ges med i udregningen for det vægtede gennemsnit. Hvis der ikke udfyl-

des et tal i vægtning, er standardvægtningen sat til 1. Vægtningen kan 

også angives som procent. 

Feltet er kun relevant på (underordnede) SUE’er, som repræsenterer en 

del af karakteren. 

Tabel 23 - SUE: Vægtede delkarakterer 

Nedenstående grafik illustrerer sammenhængen mellem overordnede og underordnede SUE’er, og hvordan 

udregningen af det vægtede gennemsnit foregår. Se Figur 137 - SUE: Vægtede delkarakterer, forklaring. 



esas Brugervejledning  6 Uddannelseselementer 
6.2 Det strukturelle uddannelseselement (SUE) 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 123 
 

 

Figur 137 - SUE: Vægtede delkarakterer, forklaring 

Bedømmelsesform 
(7) 

Sektionen Bedømmelsesform gør det muligt at vælge den eller de relevante bedømmelsesform(er) for SUE’en. 

Når man vælger en Bedømmelsesform, kopieres den valgte bedømmelsesform ned til PUE’en og selve bedøm-

melsen. Det er muligt at vælge mere end en bedømmelsesform på SUE’en. På denne måde er det muligt at 

bruge flere bedømmelsesformer på SUE’ens underliggende PUE’er. 

Det er ikke obligatorisk at vælge en bedømmelsesform på SUE’en, men det anbefales altid. Hvis man senere 

tilføjer en bedømmelsesform på SUE’en, slår det ikke igennem på allerede oprettede PUE’er. 

 

Figur 138 - SUE: Bedømmelsesform 

Fordelingsnøgle for 
hold (8) 

Med Fordelingsnøgle for hold kan man nemt administrere dannelse af hold for de tilmeldte studerende. Man 

har flere muligheder for at opsætte en holdfordeling; en hvor man bruger demografiske data (Se Figur 139 - 

SUE: Fordelingsnøgle for hold, brug af fordelingsnøgle), en hvor man bruger den samme holdsætning som en 

anden SUE (Se Figur 140 - SUE: Fordelingsnøgle for hold, brug af samme som SUE), en hvor man ingen fordeling 
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har, og en hvor man bruger skabelonhold til at danne undervisningshold på PUE’en . Læs mere i afsnit 10.3.5 - 

Fordelingen af hold. 

Fordelingsnøgle 

Hvis man vil oprette nye hold på PUE’en, bruger man fordelingsnøglen til at oprette hold ud fra demografiske 

data. Læs mere i afsnit 10.3.5 - Fordelingen af hold. 

 

Figur 139 - SUE: Fordelingsnøgle for hold, brug af fordelingsnøgle 

 

Samme som SUE 

Hvis man ikke vil skabe nye hold, men genbruge de hold, der blev skabt forrige semester, skal man vælge 

Samme som SUE i Fordeling. Læs mere i afsnit 10.3.6 - Videreførelse af eksisterende undervisningshold. 

 

Figur 140 - SUE: Fordelingsnøgle for hold, brug af samme som SUE 

Publicering (9) Sektionen Publicering anvendes til at udbyde den pågældende uddannelse eller SUE. I sektionen er der opret-

tet opslagsfelter mod Adgangskrav og Publicering. Læs mere i afsnit 7.3 Publicering. 

Betingelser (10) På SUE’en er det muligt at opsætte en række Betingelser, hvoraf det kun er obligatorisk at angive antal ECTS-

point for SUE’en. Felterne i sektionen bliver beskrevet i Tabel 24 - SUE: Betingelser. 
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Figur 141 - SUE: Betingelser 

Felt Beskrivelse 

Valgfrit Hvis dette felt er udfyldt, er det fag, som SUE’en repræsenterer, valgfrit 

at tage. Dette felt bruger man kun, når der er tale om et valgfag. 

Krævet ECTS Feltet angiver det antal ECTS-point, den studerende skal have opnået for 

at kunne tage faget. Et eksempel kan være et afgangsprojekt, der kræ-

ver, at de forudgående seks semestres ECTS-point er opnået. 

ECTS Antal ECTS-point SUE’en udgør. I de fleste tilfælde vil et semester være 

normeret til 30 ECTS, og et underliggende fag vil være normeret til en 

delmængde af semestret. Hvis der ikke er ECTS på faget, skal der angi-

ves et 0 (nul) i feltet. 

Afsluttet inden I dette felt kan man angive det antal dage, uger, måneder eller år, 

SUE’en skal være afsluttet inden. I næste felt angiver man hvilken af de 

nævnte enheder, man vil bruge.  

Feltet bruges til at oprette stopprøver eller til at angive tidsfristen for at 

afslutte en uddannelse (seks år). 

Der vil blive vist en fejlmeddelelse på den studerendes GUE, hvis GUE af-

sluttes efter det interval, der er angivet på SUE’en. 

Afsluttet inden interval I dette felt angiver man den enhed, SUE’en skal være afsluttet inden for. 

Man kan vælge imellem dage, uger, måneder og år. 

Man skal her være opmærksom på, om det antal, man angiver i ovenstå-

ende felt, også stemmer overens med den enhed, man benytter i dette 

felt. For eksempel vil ”26 år” være urealistisk, mens ”26 uger” er mere i 

tråd med virkeligheden. 

Betingelser låst Når dette felt er udfyldt, er sektionen Betingelser låst for redigering. Ved 

at fjerne fluebenet igen, kan man låse op for betingelserne. 

Tabel 24 - SUE: Betingelser 

Internationalisering 
(11) 

Sektionen Internationalisering bruger man til at styre, om SUE’en har et påkrævet udlandsophold. Hvis feltet 

Påkrævet udlandsophold er udfyldt, skal der oprettes et udlandsophold altså en internationalisering på den 

studerendes studieforløb. esas vil vise en advarsel om dette på studieforløbet for den studerende. 

Når feltet Udlandsophold låst er udfyldt, kan man ikke længere redigere i sektionen; altså kan man ikke fjerne 

eller tilføje et flueben i feltet Påkrævet udlandsophold. 
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Figur 142 - SUE: Internationalisering 

Øvrige krav (12) Sektionen Øvrige krav bruger man til at angive, om der er øvrige krav, de studerende skal overholde. 

 

Figur 143 - SUE: Øvrige krav 

Felt Beskrivelse 

Min. ECTS Minimum antal ECTS, der skal opnås i faget. Det kan ikke være over det 

antal ECTS-point, der er angivet i sektionen Betingelser. 

Max. ECTS Det maksimale antal ECTS, der skal opnås i faget. Det kan ikke være un-

der det antal ECTS-point, der er angivet i sektionen Betingelser. Styrer 

også eventuelle underliggende SUE’ers min. og max. ECTS. 

Øvrige krav låst Når dette felt er udfyldt, er sektionen Øvrige krav låst for redigering. In-

stitutionsspecialist: Ved at fjerne fluebenet igen, kan man låse op for de 

øvrige krav. 

Tabel 25 - SUE: Øvrige krav 

Planlægningsuddann
elseselementer (13) 

I sektionen Planlægningsuddannelseselementer vises de relaterede PUE’er, der er tilknyttet SUE’en. Læs mere i 

afsnit 6.3 Planlægningsuddannelseselementet (PUE). 

 

Figur 144 - SUE: Planlægningsuddannelseselementer 

Samlæsninger (14) I sektionen Samlæsninger vises de relaterede samlæsninger, der er tilknyttet SUE’en. Læs mere i afsnit 6.5 - 

Samlæsning. 
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6.2.2 Udbud af valgfag i esas 

Introduktion Valgfag i esas er fag-SUE’er, som er valgfrie. Det vil sige, at valgfagene fungerer på samme måde som alminde-

lige fag-SUE’er, med den forskel at feltet ”Valgfrit” er udfyldt.  

Anvendelse Valgfag kan grupperes i esas under en SUE med typen ”Gruppering”. Dette gøres for at holde styr på de valg-

fag, der ligger på uddannelsesstrukturen. Grupperingen har ingen effekt på funktionaliteten af valgfagene, og 

bruges kun som ”holder” for valgfagene, da de ikke nødvendigvis tilhører et specifikt semester. Hvis man kun 

udbyder valgfag på ét semester på uddannelsesstrukturen, kan man nøjes med at angive semesteret på grup-

peringen og dernæst oprette valgfagene direkte under denne gruppering. 

Valgfag kan udbydes på flere semestre i uddannelsesstrukturen. Dette gøres gennem en SUE med typen ”Ud-

bud af valgfag” for hvert semester, valgfagene skal udbydes på. Når man har oprettet en SUE med typen ”Ud-

bud af valgfag”, skal man vælge hvilken valgfagsgruppering, der skal udbydes på det pågældende semester. På 

nedenstående figur vises sektionen ”Oplysninger” på en SUE. Her er der valgt typen ”Udbud af valgfag”. Feltet 

”Udbud af valgfag” vises, når typen er sat til ”Udbud af valgfag”, og er et opslag mod en SUE med typen ”Grup-

pering”. 

 

Figur 145 - Udbud af valgfag 

Oprettelse Da valgfag er fag-SUE’er, oprettes de af institutionsspecialisten. ”Udbud af valgfag” og ”Grupperinger” oprettes 

også af institutionsspecialisten. 

Oprettelse af grupperingen 

For at oprette en gruppering, skal man oprette en SUE fra uddannelsesstrukturen og vælge ”Gruppering” i fel-

tet ”Type”. 

Oprettelse af valgfaget 

Når man opretter en fag-SUE, som skal være valgfri, og dermed et valgfag, skal man i feltet ”Overordnet ud-

dannelseselement” angive den gruppering, som valgfaget skal tilhøre. Når man har angivet, at der er tale om et 

valgfag ved at vælge at SUE’en er valgfri, skal man ikke angive et semesternummer. 

Feltet ”Valgfag på semester” angiver hvilket semester eller flere, valgfaget skal udbydes på. Feltet bruges til at 

fortælle SUE’en med typen ”Udbud af valgfag”, hvilke valgfag den skal udbyde på det pågældende semester. I 

de tilfælde hvor man har alle sine valgfag, uanset hvilke semestre de skal udbydes på, samlet under én gruppe-
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ring, vil feltet ”Valgfag på semester” kunne hjælpe det ”Udbud af valgfag”, der er knyttet til et specifikt seme-

ster, med at holde styr på, at det er de rigtige valgfag, der udbydes, og ikke alle valgfag under den ene gruppe-

ring. 

Oprettelse af udbuddet af valgfag 

Når man har oprettet grupperinger og valgfag, kan man begynde at oprette udbud af valgfag. Vælg typen ”Ud-

bud af valgfag” når der oprettes en SUE fra uddannelsesstrukturen. I opslagsfeltet ”Udbud af valgfag” skal man 

vælge den gruppering, man lige har oprettet. På SUE’er med typen ”Udbud af valgfag” skal man angive hvilket 

semester, valgfagene skal udbydes på. Dette gør man ved at angive semesternummeret i feltet ”Semester” i 

sektionen ”Oplysninger” på SUE’en. Ønsker man at udbyde en eller flere grupperinger af valgfag på flere seme-

stre, skal der oprettes en SUE med typen ”Udbud af valgfag” for hver gruppering og semester. 

Læs mere om oprettelse af SUE’er i afsnit 6.2 - Det strukturelle uddannelseselement (SUE), Oprettelse. 

Nedenstående figur giver en visuel forklaring på hvordan valgfag, valgfagsgrupperinger og udbud af valgfag 

hænger sammen. 

 

Figur 146 - Illustration af udbud af valgfag 
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6.3 Planlægningsuddannelseselementet (PUE) 

Introduktion 
      

 
Uddannelse  Planlægning  

Planlægningsuddannelsesele-

menter 

Planlægningsuddannelseselementet (PUE’en) er bindeleddet mellem det strukturelle uddannelseselement 

(SUE’en) og gennemførelsesuddannelseselementet (GUE’en). PUE’en repræsenterer et tidsspecifikt udbud af 

SUE’en. GUE’en repræsenterer en studerendes tilmelding til PUE’en. 

PUE’ens primære formål er at definere, i hvilken periode SUE’en finder sted, altså hvornår starter og slutter 

faget for den studerende. Derudover er det også PUE’en, der indeholder bedømmelsesrunder, hold og oplys-

ninger til fakturering af faget på ÅU. 

PUE’en indeholder en stor mængde informationer fordelt på flere mindre sektioner, og derfor beskrives hver 

sektion for sig i næste afsnit (se afsnit 6.3.1 Planlægningsuddannelseselementets sektioner og felter). Man kan 

altid følge med i, hvilken sektion der bliver beskrevet, ved hjælp af overskrifterne i venstre kolonne, og ved at 

referere til det nummer, der er angivet i Figur 147 – PUE’en. 
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Figur 147 – PUE’en 

Anvendelse PUE’en beskriver, hvornår SUE’en udbydes (specifik start- og slutdato) samt dets tilknyttede hold og stude-

rende. Det betyder også, at PUE’er – i modsætning til SUE’er – kan ændre sig fra periode til periode afhængigt 

af start- og slutdatoer. De er derfor tidsbestemte og tilkendegiver, hvem der er tilknyttet den pågældende PUE 

på det pågældende tidspunkt.  

Nedarvninger 
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Nogle felter på PUE’en bruges også på relaterede entiteter og er vigtige for at sikre korrekt opsætning af ud-

dannelserne i esas. Følgende tabel beskriver de felter, der skaber afhængighed mellem PUE’en og andre entite-

ter. 

Felt Beskrivelse Entitet 

Startdato Dette felt bruges til at angive startdatoen for faget, altså for 

PUE’en. Datoen er sat på baggrund af perioden tilknyttet 

SUE’en, men kan ændres. Såfremt denne dato ændres, før der 

dannes GUE’er, vil GUE’erne få den nye dato som startdato. 

GUE 

Slutdato Dette felt bruges til at angive slutdatoen for faget, altså for 

PUE’en. Datoen er sat på baggrund af perioden tilknyttet 

SUE’en, men kan ændres. Såfremt denne dato ændres, før der er 

dannes GUE’er, vil GUE’erne få den nye dato som slutdato. 

GUE 

ECTS Det antal ECTS-point, der er angivet på PUE’en, arves videre ned 

til GUE’en. PUE’ens ECTS-point arves fra SUE’en. 

GUE 

Tabel 26 - SUE: Nedarvninger 

Kontekstmenuen 

På PUE’ens kontekstmenu har man mulighed for at håndtere PUE’en. I Tabel 27 - PUE: Kontekstmenu forklares 

de muligheder, kontekstmenuen giver specifikt for PUE’en. De generelle funktioner på kontekstmenuen, er be-

skrevet i afsnit 2.2 Navigation i esas. 

 

Figur 148 - PUE: Kontekstmenu 

# Knap Beskrivelse 

1 
 

Opretter en flettefil for ÅU i .csv-format til brug i tredjepartssystemer. 

2 
 

Viser et eksempel på hvordan PUE’en ser ud i nemStudie, og at udbuddet 

er sat korrekt op. 

3 
 

Deaktiverer PUE’en. Når man trykker på knappen, får man to valgmulighe-

der 1) udgået og 2) slettet. Begge valgmuligheder gør PUE’en inaktiv. Til-

knyttede GUE’er eller hold deaktiveres ikke. 

Tabel 27 - PUE: Kontekstmenu 

Oprettelse Automatisk 

PUE’er oprettes automatisk på baggrund af en fag-SUE og den periode, der er tilknyttet aktivitetsudbuddet el-

ler SUE’en. Perioden på PUE’en kommer fra aktivitetsudbuddet, medmindre der er angivet en periode på den 

overliggende SUE. PUE’er oprettes af et systemjob, der kører hver aften kl. 20.00. Læs mere i afsnit 15.2 - Sy-

stemjobs i esas. 

PUE’er for ordinær uddannelse, oprettes automatisk for det antal år uddannelsen varer plus to år (konfigurer-

bart af esas-specialisten). Uddannelsens varighed beregnes ud fra det samlede antal ECTS på uddannelsen divi-

deret med 30 ECTS pr. semester. 

PUE’er for åben uddannelse, oprettes automatisk fire uger (konfigurerbart på den juridiske institution) før peri-

odens start på den overliggende fag-SUE. 
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6.3.1 Planlægningsuddannelseselementets sektioner og felter 

Følgende er påkrævet for at PUE’erne kan oprettes automatisk: 

• Den overliggende SUE’s status skal være ”Endelig” og den skal være af typen ”Fag”. 

• Den overliggende uddannelsesstruktur skal have status ”Aktiv”. 

• Der skal være et aktivitetsudbud på den overliggende uddannelsesstruktur. Perioden kan enten udfyldes 

på aktivitetsudbuddet eller den overliggende SUE. 

 

Manuelt 

PUE’en kan oprettes ved at gå til menupunktet Planlægningsuddannelseselementer og trykke på NY(T). På 

denne måde kan man oprette en PUE helt fra bunden uden præudfyldte felter. Her skal man dog huske, at der 

skal være en henvisning til en SUE med allerede opsatte perioder. 

Det anbefales dog, at man opretter PUE’en på baggrund af en SUE. SUE’en skal indeholde de obligatoriske op-

lysninger, som beskrevet i afsnit 6.2 - Det strukturelle uddannelseselement (SUE) og have en periode tilknyttet. 

Når man er klar til at oprette en PUE, klikker man på +-tegnet i det undergitter, der hedder Planlægningsud-

dannelseselementer på SUE’en, og trykker dernæst gem i det nye vindue, der er åbnet. 

Sletning af 
fremtidige PUE’er 

Hvis man vil have fremtidige PUE’er slettet, for eksempel hvis en uddannelsesstruktur ophører eller de stude-

rende flyttes til en anden uddannelsesstruktur, skal man skifte status på den eller de overliggende SUE’er til 

”Udgået”. Når status på SUE’en er skiftet, kan man deaktivere PUE’erne ved at angive en aflysningsårsag. 

Struktur I nedenstående figur (Figur 149 - PUE-struktur) se PUE’ens plads i forhold til de relaterede entiteter. 

 

Figur 149 - PUE-struktur 

Planlægningsuddann
elseselement (1) 

I sektionen Planlægningsuddannelseselement står PUE’ens stamoplysninger, blandt andet navn, ID, overordnet 

SUE og status. I Tabel 28 - PUE: Planlægningsuddannelseselement er felterne og deres betydning beskrevet. 

Bemærk: Der skal være mere end 0 ECTS i feltet ”Samlet ECTS” på den overliggende 

uddannelsesstrukturs uddannelsesaktivitet for at der oprettes PUE’er automatisk. 

Dette felt bruges til at bestemme hvor mange år frem i tid, der skal oprettes PUE’er. 

Hvis feltet er 0 ECTS, skal der manuelt oprettes PUE’er. Dette gælder for Ordinær Ud-

dannelse. 
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Figur 150 - PUE: Planlægningsuddannelseselement 

Felt Beskrivelse 

Navn Navnet på PUE’en nedarves fra SUE’en og vil være det samme. Dette felt 

kan ikke ændres. 

Kaldenavn Feltet bruges af tredjepartsintegrationer til at identificere PUE’en. Feltet 

arver navnet fra PUE’en, men kan redigeres. Feltet udstilles i esas-

OData. 

PUE ID PUE’ens ID består af [Aktivitetsgruppekode]-[SUE’ens nummer]-

[PUE’ens nummer]-[Startmåned+Startår].  

PUE’ens ID vil have dette format: ####-######-###-MMÅÅ. 

Strukturelt uddannelsesele-

ment 

Dette felt er et opslag til den SUE’e, som PUE’en er knyttet til. SUE’en 

kan have flere PUE’er tilknyttet, alt efter hvor mange perioder der er de-

fineret, mens PUE’en kun kan være knyttet til én SUE. 

Samlæsning Dette felt benyttes i stedet for feltet Strukturelt uddannelseselement, 

hvis der er samlæsning på PUE’en. Læs mere i afsnit 6.4.1 Massetilknyt-

ning af fag. 

Aktivitetsudbud Opslagsfelt mod det aktivitetsudbud, som PUE’en tilhører. Dette felt 

sættes automatisk på baggrund af uddannelsesstrukturen. 

Sprog I dette felt er det muligt at angive PUE’ens undervisningssprog. Feltets 

værdi arves ikke fra det sprog, der er angivet på SUE’en. 

Adresselinje 1 og 2 

Postnummer / by 

Adresseoplysningerne på PUE’en bruges til at beskrive, hvor undervis-

ningen foregår, altså den specifikke lokalitet. Dette er specielt relevant 

for ÅU. 

ECTS Antal ECTS-point for PUE’en. Værdien i feltet arves fra SUE’en, men kan 

redigeres, efter PUE’en er oprettet. Hvis man redigerer ECTS-point på 

PUE’en, slår det ikke igennem på SUE’en eller den underordnede GUE. 

Status PUE’en får status ”Aktiv” manuelt. Ændringen foretages af den studiead-

ministrative medarbejder. 
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Når PUE’ens status er aktiv, bør den ikke ændres. OBS: Ændringer i 

PUE’en efter oprettelse af GUE’er slår kun igennem fremover og ikke på 

de igangværende GUE’er.  

Man kan sætte status til ”Annulleret” ved at trykke på Deaktiver via kon-

tekstmenuen. Når dette gøres, oprettes der ikke en PUE, som erstatter 

den inaktive PUE. Dette kan bruges, når man vil undgå at esas opretter 

PUE’er for SUE’er, som ikke skal udbydes. 

Aflysningsårsag Feltets formål er kunne korrekt dokumentere til videre brug, hvorfor 

PUE’en er aflyst. Bruges til at angive årsag for aflysning af faget for alle 

interessenter. 

Aktivitetsafdeling Den afdeling som PUE’en foregår hos. Sættes på baggrund af aktivitets-

udbuddet. 

Tabel 28 - PUE: Planlægningsuddannelseselement 

Bedømmelsesrunder 
(2) 

Entitetsposter i sektionen Bedømmelsesrunder oprettes automatisk på baggrund af de GUE’er, der er tilknyttet 

PUE’en. En bedømmelsesrunde er en samling af flere bedømmelser på GUE’en. På bedømmelsesrunden er det 

muligt at udskrive en karakterliste for de studerende. Læs mere i afsnit 10.4.1 Bedømmelsesrunder. 

 

Figur 151 - PUE: Bedømmelsesrunder 

Tidsfrister (3) Tidsfrister på PUE’en nedarves fra den periode, der er angivet på den relaterede SUE. Felterne i sektionen er 

forklaret i Tabel 29 - PUE: Tidsfrister. 

 

Figur 152 - PUE: Tidsfrister 

Felt Beskrivelse 

Startdato Datoen hvorpå PUE’en starter. Denne dato benyttes også på GUE’en, 

som er den studerendes tilmelding til undervisningen. 
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Startdatoen er beregnet ud fra periodens opsætning; altså baseret på 

oplysninger angivet i den periode, der er anvendt på aktivitetsudbuddet 

eller SUE’en. 

Feltet kan redigeres 

Slutdato Datoen for hvornår PUE’en slutter. Denne dato benyttes også på 

GUE’en. 

Feltet kan redigeres 

Slutdatoen er beregnet ud fra oplysninger om perioden, angivet på akti-

vitetsudbuddet eller SUE’en. 

Tilmeldingsfrist Dette felt bruges til at angive tilmeldingsfristen for undervisningen. Hvis 

der er tale om et valgfag, vil der blive oprettet en exception, hvis den 

studerende har overskredet tilmeldingsfristen for PUE’en. Endvidere 

bruges tilmeldingsfristen også i forbindelse med ÅU. 

Tabel 29 - PUE: Tidsfrister 

ÅU/IDV (4) I sektionen ÅU/IDV skal man angive de oplysninger, der er specifikke for ÅU og IDV. I afsnittet 13 Fakturering i 

esas beskrives de felter, der anvendes i sektionen. Denne sektion vil kun være synlig, hvis uddannelsestypen er 

angivet til ÅU eller IDV på den uddannelsesaktivitet, PUE’en er tilknyttet. Informationen i felterne benyttes i 

nemStudie, samt i indberetningen til UG. 

 

Figur 153 - PUE: ÅU/IDV 

Felt Beskrivelse 

Integrationsstatus Dette felt angiver status for integrationen mod Kursuskataloget. Dette 

felt skal ikke udfyldes manuelt, men udfyldes automatisk på baggrund af 

den automatiske indberetning til Kursuskataloget. Læs mere i afsnit 

14.2.4 - Indberetning til UG / Kursuskataloget. 

Hvis nedenstående felter ændres, sker der på ny en indberetning af 

PUE’en til Kursuskataloget. 

Undervisning ugedag Her kan man vælge de ugedage, undervisningen på ÅU-faget skal foregå 

på. Det er muligt at vælge mere end en ugedag og vælge imellem alle 

ugens syv dage. 
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Antal undervisningsdage I dette felt angives antal undervisningsdage for kurset. Der kan kun angi-

ves heltal eller 0. 

Starttidspunkt Starttidspunkt for faget. Udfyldes med klokkeslæt. 

Sluttidspunkt Sluttidspunkt for faget. Udfyldes med klokkeslæt. 

Undervisningsform Her vælger man undervisningsformen for PUE’en. Undervisningen bør 

stemme overens med de klokkeslæt, man udfylder. 

Man kan vælge imellem: 

• Dagsundervisning 

• Aftenundervisning 

• Fjernundervisning 

• Internat 

• Weekendundervisning 

Min. antal deltagere Dette felt angiver minimum antal deltagere for, at PUE’en afholdes som 

fag. 

Max. antal deltagere Dette felt angiver maksimum antal deltagere for PUE’en. Hvis der er 

flere tilmeldte end det maksimale antal deltagere, skal man overveje om 

faget skal udbydes af to omgange. 

Tilmeldingslink Her kan man indsætte et link med mere information om faget. Linket 

udstilles i nemStudie under knappen ”Se uddannelsens hjemmeside”. 

Linket vises, men er ikke aktivt i esas. 

Indskrivningsform Når en person ansøger om optagelse på ÅU og IDV, ansøger vedkom-

mende normalt kun om optagelse på én PUE ad gangen, altså ikke om 

optagelse på en hel uddannelse som for OU. 

Derfor er det på den enkelte PUE, at den studieadministrative medar-

bejder definerer, hvilken indskrivningsform, de studerende på PUE'en 

optages med. 

Skulle den enkelte studerendes indskrivningsform være anderledes, end 

den der er angivet på PUE’en, kan den pågældende studerendes ind-

skrivningsform ændres på GUE’en. 

Deltagerpris Deltagerpris bruges til at angive deltagerprisen for et ÅU/IDV-element. 

Hvis ikke feltet er udfyldt, vil der ikke blive indberettet til ug.dk og vok-

senuddannelse.dk, hvilket er påkrævet for at kunne indberette STÅ. Fel-

tet bruges også til at udstille deltagerpris i nemStudie. 

Danske kroner er valgt som standardvaluta. 

Valuta I dette felt angiver man den valuta, ovenstående beløb skal udstilles i. 

Tabel 30 - PUE: ÅU/IDV 

Fordelingsnøgle for 
holddannelse (5) 

I sektionen Fordelingsnøgle for holddannelse kan man angive kriterier for dannelse af hold. Læs mere om for-

delingsnøglen i afsnit 10.3.5 - Fordelingen af hold. 
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Figur 154 - PUE: Fordelingsnøgle for holddannelse 

Hold (6)  Under Hold på PUE’en kan man se alle de hold, der er tilknyttede til PUE’en. Læs mere om hold i afsnit under 

6.3.1 Planlægningsuddannelseselementets sektioner og felter. 

 

Figur 155 - PUE: Hold 

Gennemførelsesudd
annelseselementer 
(7) 

I sektionen Gennemførelsesuddannelseselementer vises alle de GUE’er, der tilknyttet PUE’en. Man vil se en li-

ste med navn på alle GUE’er, der er tilknyttet. Læs mere om GUE’er i afsnit 10.2.2 - Studieforløbet på ÅU. 

 

Figur 156 - PUE: Gennemførelsesuddannelseselementer 
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Publicering (8) Sektionen Publicering anvendes til at udbyde den pågældende uddannelse eller PUE. I sektionen er der opret-

tet opslagsfelter mod Adgangskrav og Publicering. Læs mere i afsnittene om 7.3 Publicering. 

 

Figur 157 - PUE: Publicering 

Bedømmelsesform 
(9) 

Felterne i sektionen Bedømmelsesform er nedarvet fra den overliggende SUE. Det er kun muligt at udfylde de 

felter, der er angivet på SUE’en. De valgte felter på PUE’en arves ned til bedømmelsen for den studerendes til-

knyttede GUE. 

 

Figur 158 - PUE: Bedømmelsesform 

Bedømmelse (10) 
Denne sektion oplyser om de valg, der er foretaget på SUE’en. Læs mere i afsnit under 6.2.1 Det strukturelle 

uddannelseselements sektioner og felter  

 

Figur 159 - PUE: Bedømmelse 

Fagpersoner (11) 
Fagpersoner er de personer, der har en arbejdsrelation til PUE’en. Læs mere om fagpersoner i afsnit 10.1 Per-

son og Personoplysninger. 
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Figur 160 - PUE: Fagpersoner 

Gebyrtyper (12) 
I sektionen Gebyrtyper kan man se de gebyrtyper, der er tilknyttet PUE’en. Det er på baggrund af de oplysnin-

ger, der er angivet i gebyrtypen, at faktureringsgrundlag og -linjer dannes, når en studerende tilmeldes PUE’en 

gennem GUE’en.  

Betaling for en PUE anvendes typisk ved ÅU. Læs mere om gebyrtyper i afsnit 13.4 - Gebyrtyper. 

 

Figur 161 - PUE: Gebyrtyper 

Massetilknyt gebyrtyper 

På listevisningen over PUE’er, er det muligt at massetilknytte gebyrtyper til PUE’er. Det anbefales at fremsøge 

de relevante PUE’er gennem en avanceret søgning, markere de ønskede PUE’er og så tilknytte gebyrtyper til 

PUE’erne. Det er gebyrtypeskabeloner, der vælges i massetilknytningen, men gebyrtypekopierne, som faktisk 

tilknyttes PUE’erne. 

 

Figur 162 - Massetilknytning af gebyrtyper fra listevisning 

 

Figur 163 - Valg af gebyrtype til massetilknytning 

Vægtet delkarakter 
(13) 

I sektionen Vægtet delkarakter fremgår det, om PUE’en indgår i en vægtet delkarakter – enten som en del af 

vægtningen eller som den overordnede (samle) PUE.  
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I feltet ”Samlekarakter” er det angivet, om PUE’en er en overordnet (samle) PUE eller ej. Hvis PUE’en indgår i 

en vægtning, men ikke er overordnet og samlende, så vil der være et opslag til den delvægtende SUE, som 

PUE’en er et udbud af.  

 

Figur 164 - Vægtet delkarakter 

Status over 
betalinger (14) 

Gennem sektionen Status over betalinger kan man hurtigt danne sig et overblik over status på de betalinger, 

der er tilknyttet PUE’en. Man kan se følgende information: 

• Faktureringsgrundlagslinje (navn) 

• Studieforløb 

• Status for betaling (Afsendt, opkrævet, delvist betalt, betalt og lignende) 

• Beløb på fakturaen 

• Restbeløb på fakturaen 

• Betalingsdato 

• Forfaldsdato 

• Faktureringsnummer 

• Debitor 

 

Figur 165 - PUE: Statusbetalinger 

 

Opfølgninger (15) Gennem sektionen Opfølgninger er det muligt at se eller oprette opfølgninger på PUE’en. Læs mere om opfølg-

ninger i afsnit 3.4 Opfølgninger. 
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6.4 Gennemførelsesuddannelseselementet (GUE) 

 

Figur 166 - PUE: Opfølgninger 

Introduktion 
      

 
Studerende  Studieforløb  

Gennemførelsesuddannelsesele-

menter 

En GUE er en studerendes tilmelding til et fag (PUE). Den er derfor individuel og relaterer sig kun til én stude-

rende. En PUE vil derfor have en lang række GUE’er tilknyttet – én pr. studerende, der er tilmeldt PUE’en.  

Eftersom GUE’er er personspecifikke, fungerer de også som dokumentation for en studerendes tilmelding og 

gennemførelse af PUE’er. PUE’ens relation til SUE’en og dermed krav fra studieordningen bevirker, at GUE’en i 

sidste ende dokumenterer den studerendes gennemførsel af faglige krav fra studieordningen (se afsnit 5.3 - 

Uddannelsesstrukturer). Figur 167 - GUE'ens relationer visualiserer, hvorledes GUE’en er tilknyttet andre enti-

teter.  

 

Figur 167 - GUE'ens relationer 

GUE’en består af en række sektioner, alle med hver sin funktion. På Figur 168 - GUE'en ses et overblik over de 

forskellige sektioner. 
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Figur 168 - GUE'en 

I Tabel 31 - GUE'en sektioner beskrives indholdet i de sektioner der findes på entiteten GUE. Rækkefølgen føl-

ger nummeringen på Figur 168 - GUE'en. Sektionerne ”Gennemførselsuddannelseselement” og ”Oplysninger” 

beskrives i detaljen, i de følgende afsnit i disse kapitler. De resterende sektioner beskrives under de respektive 

afsnit i denne brugervejledning. 

# Sektion Beskrivelse 

1 Gennemførselsuddannelseselement Information om GUE’ens status, tilknytning til Studiefor-

løb, PUE, Hold og Aktivitetsafdeling. 

2 Oplysninger Stamoplysninger for GUE’en, blandt andet start- og slut-

dato, information om status for beståelse og aktivitets-

type. 

3 Bedømmelser Liste med de tilknyttede bedømmelser. Læs mere i afsnit 

10.4 - Bedømmelser. 

4 Meritregistreringer Liste med de tilknyttede meritregistreringer. Læs mere i 

afsnit 10.8 - Merit. 

5 Praktikophold Liste med de tilknyttede praktikophold. Læs mere i afsnit 

10.9 - Praktikophold. 

6 Vægtet delkarakter Information om, hvorvidt GUE’en indgår i en vægtning, 

herunder om den delvægter eller samler. 

7 Dispensationsregistreringer Liste med de tilknyttede dispensationsregistreringer. 

Læs mere i afsnit 10.12 - Dispensationsregistreringer. 

8 Opfølgninger Liste med eventuelle opfølgninger på GUE’en. 

Tabel 31 - GUE'en sektioner 
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Anvendelse Eftersom GUE’er indeholder dokumentation for tilmelding og gennemførsel af fag, kan brugeren registrere be-

dømmelser, meritregistreringer og praktikophold på den enkelte GUE. Det er disse relaterede entitetsposter, 

der angiver, hvorvidt GUE’en er gennemført eller ej. Det er i sidste ende den studerendes liste af gennemførte 

GUE’er, der definerer indholdet på vedkommendes eksamensbevis, såfremt det er angivet på den (via PUE’en) 

relaterede SUE. 

 

Oprettelse GUE’er oprettes som udgangspunkt automatisk af systemet, når en ansøger og ansøgning oprettes som en stu-

derende med studieforløb (se afsnit 8.5 - Oprettelse af nye studerende på uddannelsesinstitutionen). Her opret-

tes GUE’er for hele den studerendes studietid. Det gælder for både PUE’er med status ”Planlagt” og ”Aktiv”.  

Der oprettes kun automatisk GUE’er for de fag-SUE’er, hvor AUDD-kode eller profil stemmer overens med 

AUDD-kode eller profil angivet på studieforløbet. Hvis der ikke er en AUDD-kode eller profil på studieforløbet, 

og der er en AUDD-kode eller profil på fag-SUE’en, oprettes GUE’en ikke automatisk. Når der angives en AUDD-

kode eller profil på studieforløbet som matcher en AUDD-kode eller profil på en fag-SUE i uddannelsesstruktu-

ren, opretter esas automatisk en GUE. Hvis der kun er én AUDD-kode tilgængelig, sættes den automatisk på 

studieforløbet. 

Såfremt der er tale om valgfag, skal den studieadministrative medarbejder manuelt oprette GUE’en. Når 

GUE’en oprettes manuelt, skal brugeren sikre sig, at der vælges det korrekte udbud af valgfag. Brugeren kan 

manuelt oprette GUE’er på følgende måder: 

• Via ”+ NY(T)” i kontekstmenuen, når en listevisning for GUE’er eller en GUE-entitetspost er åben. 

• Via ”+”-knappen i undergitteret Gennemførelsesuddannelseselementer på PUE’en. 

• Via ”+”-knappen i undergitteret Gennemførelsesuddannelseselementer på studieforløbet. 

• Via massetilknytning fra en listevisning med studieforløbet. Brug knappen Massetilknyt valgfag for at 

tilknytte valgfag. Brug knappen Massetilknyt PUE for at tilknytte flere fag. Læs mere i afsnit 

6.4.1 - Massetilknytning af fag. 

På GUE’en består sektionen Gennemførelsesuddannelseselement af overordnet information om GUE’ens til-

knytning. Det er denne sektion, der dokumenterer en studerendes tilmelding til PUE’en.  

 

Figur 169 - Overordnet information på GUE'en 

Felt Beskrivelse 

Status Feltet angiver GUE’ens status. GUE’en kan antage følgende status: 

• Aktiv (status ved oprettelse) 

Bemærk: Det er ikke muligt at oprette eller afgive karakter på en bedømmelse, hvis 

GUE’en har en aktiv meritregistrering. Det er heller ikke muligt at oprette en meritre-

gistrering på en GUE med en bestået bedømmelse. 
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• Gennemført (hvis bestået) 

• Slettet (ikke bestået og inaktiv) 

• Studieinaktiv (på grund af studieinaktiv periode) 

• Ikke gennemført (ikke bestået ved afmeldelse af studerende) 

Studieforløb Dette felt henviser til det relaterede studieforløb. Når GUE’en først er gemt 

med et studieforløb, kan feltet ikke redigeres. 

Planlægnings- 

uddannelseselement 

GUE’ens tilknyttede PUE fremgår af feltet. 

Hold Feltet henviser til et hold, såfremt GUE’en er tilknyttet et. 

Aktivitetsafdeling Feltet viser den afdeling som faget er tilknyttet. 

Tabel 32 - Overordnet information på GUE'en 

Når en GUE oprettes, får den status ”Aktiv”. Når feltet ”Bestået” på GUE’en sættes til ”Ja”, får den status ”Gen-

nemført”, og hvis ”Bestået” ændres tilbage til ”Nej”, får GUE’en igen status ”Aktiv”. GUE’en får status ”Slettet”, 

hvis GUE’en ikke har en bedømmelse tilknyttet, og studieforløbet afsluttes med en afgangsdato og afgangsår-

sag. GUE’en får status ”Ikke gennemført” hvis GUE’en har en bedømmelse, som ikke er bestået, og studieforlø-

bet afsluttes med en afgangsdato og afgangsårsag. GUE’en får status ”Studieinaktiv”, hvis GUE’ens periode fal-

der indenfor en studieinaktiv periode på studieforløbet. 

Når GUE’en oprettes, oprettes der også et praktikophold på GUE’en, såfremt det er specificeret på SUE’en. Der 

oprettes også indberetningslinjer, når GUE’en oprettes. 

Når GUE’en deaktiveres, deaktiveres også indberetningslinjer, praktikophold, faktureringsgrundlagslinjer og 

bedømmelser. Dog stoppes deaktivering af GUE’en, hvis GUE’en har en relation til en af følgende poster: 

• Indberettet indberetningsgrundlagslinje 

• En meritregistrering 

• Faktureringsgrundlagslinje med status ”Klar til afsendelse”, ”Afsendt”, ”Delvist betalt” eller ”Betalt” 

• En bedømmelse med status "Bedømt" 

 

På GUE’en findes desuden sektionen Oplysninger, der indeholder mere specifik information om GUE’en. Det er 

denne sektion, der dokumenterer den studerendes gennemførsel af et fag, fagets ECTS-point og start- og slut-

dato.  

 

Bemærk: Det er kun muligt at oprette en GUE på studieforløb, der er ejet af egen insti-

tution.  

 

Bemærk: Det er ikke muligt at slette en GUE, hvis GUE’en indeholder et fakturerings-

grundlag. Dette håndteres ved at kreditere faktureringsgrundlagslinjen, der ligger på 

GUE’en. Herefter kan GUE’en deaktiveres med status ”Ikke gennemført”.  
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Figur 170 - Specifik information om GUE 

Flere af felterne nedarves fra den relaterede PUE eller SUE, mens andre sættes automatisk baseret på de rela-

terede entitetsposter på GUE’en.  

Felt Beskrivelse 

Startdato Startdatoen nedarves fra PUE’en, men er redigerbar. Når startdatoen på en 

GUE opdateres, opdateres indberetningsgrundlagslinjen også. For ÅU vil 

indberetningsperioden blive opdateret.  

Slutdato Slutdatoen nedarves fra PUE’en, men er redigerbar. Den udfyldes automa-

tisk med bedømmelsesdatoen, hvis en bedømmelse med en karakter gem-

mes på GUE’en. Ændres ikke ved merit. 

Bestået Feltet indikerer, om GUE’en er bestået. Værdierne ”Ja” og ”Nej” angives au-

tomatisk baseret på bedømmelse eller meritregistrering. 

Bedømmelsesresultat Når en GUE bestås, angives feltet automatisk med resultatet fra bedøm-

melsen. Det kan være en karakter, godkendt/ikke godkendt eller be-

stået/ikke bestået, afhængig af, hvilken karakterskala der fremgår af PUE. 

ECTS ECTS-point nedarves fra PUE’en, men er redigerbar. Hvis ECTS-feltet står 

tomt på en GUE, vil værdien være null, dette har ingen påvirkning på andre 

komponenter på studieforløbet.  

Antal forsøg Feltet angiver, hvor mange gange den studerende har forsøgt at bestå den 

pågældende GUE. Antal forsøg udregnes automatisk og opdateres én gang i 

timen. Det kan også beregnes efter ønske ved at klikke på lommeregner-

ikonet.  

Antal forsøg gælder imidlertid kun inden for samme SUE-nummer. Det vil 

sige, at hvis samme fag oprettes under ny SUE, så vil en studerendes even-

tuelle forsøg fra tidligere ikke tælle med.  

Semester Semester nedarves som standard fra SUE’en og kan ikke redigeres. 

Bevisgrundlag Der oprettes og henvises til et bevisgrundlag, når en GUE bestås.  

Aktivitetstype Aktivitetstype nedarves fra SUE’en, men er redigerbar. 
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6.4.1 Massetilknytning af fag 

6.4.2 PUE-skift 

Teori(/Praktik) ECTS STÅ Feltets navn afhænger af aktivitetstypen. Hvis aktivitetstypen er teori, vil 

feltet starte med teori, mens det vil starte med praktik, hvis aktivitetstypen 

er praktik. Hvis aktivitetstypen er værkstedsskole, vil feltet starte med 

værkstedsskole. Endelig, hvis teori/praktik er angivet som aktivitetstype, vil 

der fremgå to STÅ-felter – ét for hver. Oprettes en GUE på en SUE, der ikke 

STÅ-indberettes, vil STÅ felterne være udfyldt med værdien 0 ECTS STÅ.  

Tabel 33 - Specifik information om GUE 
 

Kør regeltjek Se afsnit 3.10.1 - Kør regeltjek, underafsnit Kør regeltjek – GUE for hvilke regler regelmotoren tjekker for ved 

tryk på knappen ”Kør regeltjek” i kontekstmenuen. 

Introduktion Studieforløb kan massetilknyttes PUE’er via listevisningen for studieforløb. Der kan altså oprettes GUE’er for 

flere studieforløb ad gangen. 

Oprettelse På listevisningen for studieforløb markerer man de studieforløb, der skal massetilknyttes PUE’er. Derefter tryk-

ker man på enten Massetilknyt PUE eller knappen Massetilknyt valgfag. Når man trykker på en af knapperne, 

åbnes et nyt vindue for oprettelse af en ny entitetspost for massetilknytninger. Denne entitet sørger for at lave 

massetilknytningen. 

Massetilknyt PUE 

Denne funktionalitet gør det muligt at massetilknytte en række studieforløb til en eller flere PUE’er. Det er kun 

muligt at massetilknytte PUE’er fra samme aktivitetsudbud. Når aktivitetsudbuddet er valgt, gemmes massetil-

knytningsentitetsposten, og PUE’erne kan vælges. Status skal ændres til ”Tilknyt”, og når massetilknytningen er 

gemt, oprettes der GUE’er på de valgte studieforløb. 

Massetilknyt valgfag 

Denne funktionalitet gør det muligt at massetilknytte et valgfag til flere studieforløb. Når PUE’en er valgt, gem-

mes massetilknytningsposten. Status skal ændres til ”Tilknyt”, og når massetilknytningen er gemt, oprettes der 

GUE’er på de valgte studieforløb. 

Introduktion I esas er det er muligt at skifte GUE’ens relaterede PUE til en anden PUE, dvs. hvis den studerende skal være 

tilmeldt et andet fag (en anden PUE). Det er også muligt at foretage et PUE-skift til den samme PUE i tilfælde 

af, at der er sket ændringer på GUE’ens relaterede SUE, og GUE’en derfor skal opdateres.  

Ændringer på GUE’en sker synkront, det vil sige, at ændringer på GUE’en (på nær holdopdateringen) sker i 

samme øjeblik PUE-skiftet bliver foretaget. Det betyder, at hvis man foretager et PUE-skift til en anden PUE, vil 

holdværdien på GUE’erne ryddes, og et systemjob der kører hver aften kl. 20:00 vil placere GUE’erne på den 

nye PUE’s undervisningshold. Hvis man foretager et PUE-skift til samme PUE, vil esas ikke opdatere holdvær-

dien på GUE’erne. 

Det er muligt at PUE skifte selvom GUE’en er bestået, har en meritregistrering eller et praktikophold. Via PUE 

skifte til samme PUE er det også muligt at tilføje et valgfagsudbud og derved sætte et semester på en valgfags-

GUE’en, hvis den mangler eller skal ændres. GUE’ens start- og slutdato ændres ikke automatisk, dette skal gø-

res manuelt, hvis det ønskes. 
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 Udover, at et PUE-skift opdaterer PUE’en på GUE’en, opdateres også følgende entiteter på GUE’en: 

• GUE’ens navn 

• Aktivitetstype  

• Semester 

• Hold 

• Aktivitetsafdeling 

• UVM-fagkode (hvis ÅU) 

• STÅ ECTS felterne, og herunder enten: 

o Teori ECTS STÅ 

o Praktisk ECTS STÅ 

o Værkstedsskole ECTS STÅ  

 

Anvendelse Brugeren kan foretage et PUE-skift fra forskellige entiteter. Det kan enten være direkte fra GUE’en, hvor man 

kan trykke på ”PUE-skift” fra kontekstmenuen [1]. Knappen vil åbne formularen til PUE-skift i samme vindue. 

Figur 171 – Visning af kontekstmenuen fra GUE’en 

På formularen er det muligt at søge på en PUE’s unikke ID, navn, eller ved at slå flere poster op i opslagsfeltet 

til PUE’en [2]. 

Bemærk: Det er kun muligt at PUE skifte på ÅU inden for samme aktivitetsgruppekode 

Bemærk: Praktikophold påvirkes ikke af et PUE-skift 
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Figur 172 – Visning af PUE-skift 

Det er også muligt at foretage et PUE skift direkte fra undergitret Gennemførselsuddannelseselementer direkte 

på en PUE eller fra et hold ved at åbne den tilknyttede visning af GUE’er.  

For at foretage ændringer her, åbnes den tilknyttede visning og de ønskede GUE’er markeres med flueben [1], 

herefter vil det være muligt at klikke på PUE skift [2].  

 

Figur 173 - PUE-skift fra undergitret Gennemførselsuddannelseselementer 

PUE-skift via den 
avancerede søgning 

Det er muligt at foretage et PUE-skift via den avancerede søgning. Efter at man har fremsøgt GUE’erne, skal 

man markere dem fra listevisningen [3], før at PUE-skiftet kan foretages fra menuen [4]. 
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Figur 174 – Visning af PUE-skift via den avancerede søgning 

GUE’er hvor der er 
ændringer på deres 
relaterede SUE 

Via den avancerede søgning kan man fremfinde alle GUE’er, hvor der er sket ændringer på deres relaterede 

SUE’er. I søgningen nedenfor ses et eksempel af alle GUE’er, som er oprettet inden for de sidste seks måneder, 

og hvor der er sket ændringer på GUE’ens relaterede SUE i dag. 

 

Figur 175 – Eksempel på en avanceret søgning, hvor GUE’ens relaterede SUE indeholder ændringer 

Man kan med fordel gemme søgningen som en listevisning, så det er muligt at arbejde videre med listen. Man 

kan tilgå listevisningen for entiteten Gennemførelseselementer, hvor den gemte listevisning nu ligger under 

Mine visninger. Derefter kan man trykke på ”PUE-skift” fra kontekstmenuen og foretage PUE-skift på flere 

GUE’er på samme tid. 
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6.5 Samlæsning 

Figur 176 – Eksempel på en listevisning 

Introduktion 
      

 
Uddannelse  Planlægning  Samlæsning 

I esas kan man oprette samlæsninger. Samlæsninger er, når studerende fra forskellige uddannelser, eller for-

skellige årgange på samme uddannelse, skal tage det samme fag sammen. Ved at bruge samlæsninger kan man 

koble flere SUE’er sammen på én PUE, som alle GUE’erne er tilknyttet. 

Anvendelse Ved en samlæsning opretter brugeren samlæsningen som en entitetspost og tilknytter et primært uddannel-

seselement (SUE) og det aktivitetsudbud, der skal samlæses på, samt angiver en startdato for samlæsningen. 

Det er valgfrit at angive en slutdato. 

Derefter opretter man en samlæsningsopsætning for hver SUE, der skal samlæses med det primære fag. Sam-

læsningsopsætningen består af en SUE og et aktivitetsudbud. Der kan være flere samlæsningsopsætninger til-

knyttet den samme samlæsning. Det betyder konkret, at studerende fra forskellige afdelinger kan læse fag 

sammen, med udgangspunkt i opsætningen på det primære aktivitetsudbud.  

Det er muligt at foretage samlæsningen mellem to eller flere aktivitetsudbud på samme uddannelsesaktivitet 

inden for samme juridiske institution. Samlæsning kan samtidig ske på tværs af specialiseringer og profiler.  

Når man har oprettet samlæsningen og tilhørende samlæsningsopsætninger, skal man skifte status på samlæs-

ningen fra ”Kladde” til ”Godkendt”. Når status skiftes til ”Godkendt”, flyttes de GUE’er, der er tilmeldt 

PUE’erne, som er koblet til SUE’en og aktivitetsudbuddet på de enkelte samlæsningsopsætninger, til den PUE 

der er koblet til den primære SUE og aktivitetsudbuddet, valgt på samlæsningen. Den studerende forbliver i sit 

oprindelige studieforløb/aktivitetsudbud. Vær opmærksom på at det er PUE’ens startdato, der bestemmer, om 

tilknytning til samlæsningsopsætningen kan ske.  
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Hvis man samlæser med en primær-PUE, som har et undervisningshold, vil GUE’erne (som i forvejen kan være 

holdsat) få fjernet holdværdien, og et systemjob, som kører hver aften kl. 20.00, vil fordele GUE’erne på den 

primæres PUE’s undervisningshold, såfremt at PUE’en har status ”Aktiv” og slutdato ligger efter dagsdato. I til-

fælde af, at der ligger flere undervisningshold på primær-PUE, vil esas placere GUE’erne på undervisningshol-

det med færrest GUE’er. Samlæsningsopsætninger, der er gjort inaktive, indgår ikke i en samlæsning, når den 

sættes til status ”Godkendt”.  
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Opret samlæsningsopsætning og angiv:
• (Strukturelt) Uddannelseselement
• Aktivitetsudbud

Skal der tilføjes flere 
samlæsningsopsætni
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Sæt status til 
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Slut

Sekundære 
PUE(er) får status 

 Annulleret 

 

Figur 177 - Visning af oprettelse af samlæsning- 

 

Figur 178 – Visning af en samlæsning, hvor GUE’erne fra de sekundære PUE’er flyttes over på de primære 

PUE’er 

Tilføjelser og 
ændringer af en PUE 

Ved automatisk oprettelse af en ny(e) PUE(er) på en primær-SUE, vil PUE’en, såfremt dens start og evt. slut-

dato er inden for perioden for samlæsningen, automatisk samlæses. Hvis man foretager ændringer på en pri-

mær PUE (fx sætter status til ”Annulleret”) træder ændringer også automatisk i kraft på samlæsningen. 
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Oprettelse Hvis studerende fra forskellige uddannelsesstrukturer under den samme uddannelsesinstitution skal tage det 

samme fag, anvender man samlæsninger.  

 

Figur 179 - Samlæsninger 

Når man opretter en samlæsning i esas, udfyldes der en række forskellige felter. Alle felter er beskrevet i Tabel 

34 – Samlæsninger. 

# Felt Beskrivelse 

1 Primært uddannel-

seselement 

Opslag til det primære uddannelseselement – altså den primære SUE 

som beskriver faget der skal samlæses på. 

2 Aktivitetsudbud Aktivitetsudbuddet som samlæsningen skal foregå på.  

3 Startdato Startdato for samlæsningen. Startdatoen, sammen med den primære 

SUE og aktivitetsudbuddet, bestemmer hvilken PUE eller PUE’er, der 

skal agere den/de primære for GUE’erne. 

Hvis kun startdato er udfyldt, og ikke slutdato, vil esas finde de PUE’er 

fra de relaterede SUE’er og aktivitetsudbud, som har en slutdato efter 

den angivne startdato på samlæsningen. 

Hvis både startdato og slutdato er udfyldt, vil esas finde de PUE’er fra de 

relaterede SUE’er og aktivitetsudbud, som har en start- og slutdato, der 

ligger inden for start- og slutdatoen angivet på samlæsningen. 

4 Slutdato 
Valgfri at angive. Hvis udfyldt, finder esas de PUE, som har en slutdato, 

før slutdatoen på samlæsningen.  Hvis slutdato ikke er udfyldt, finder 

esas fremtidige PUE´er, så det bliver muligt at benytte samlæsningsop-

sætning på alle de fremtidige PUE´er.  

Bemærk: Ved manuel oprettelse af en PUE(er) på primær-SUE’en eller på den sekun-

dære PUE, skal man selv opdatere status på samlæsningen, før ændringer træder i 

kraft. 
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5 Status Man kan angive enten Kladde eller Godkendt i dette felt. Når status skif-

tes til Godkendt, flyttes GUE’erne fra de PUE’er fra de, gennem samlæs-

ningsopsætningen, relaterede SUE’er og aktivitetsudbud. 

6 Antal uger før peri-

ode start 

Her ser man, hvornår PUE’erne oprettes. Feltet kan ikke redigeres. 

7 Perioder I dette felt vil de perioder, der fremgår af det primære uddannelsesele-

ment, såfremt det er angivet på SUE’en. 

8 Samlæsningsopsæt-

ninger 

Dette undergitter indeholder de samlæsningsopsætninger, der knyttet 

til samlæsningen. En samlæsningsopsætning består af en SUE og et akti-

vitetsudbud, og angiver dermed hvilke PUE’er (kombinationen af SUE og 

aktivitetsudbud), der skal samlæse. 

9 Planlægningsud-

dannelseselemen-

ter 

Dette undergitter viser de PUE’er, der er koblet til samlæsningen. 

PUE’erne er altså de primære PUE’er, der samlæses på. 

Tabel 34 – Samlæsninger 

PUE’er med 
uddannelsestypen 
ÅU 

Når statusskiftet på samlæsningen sker, vil GUE’erne fra de sekundære PUE’er flyttes til den primære SUE’s 

PUE. For PUE’er med uddannelsesstypen ÅU gælder følgende: 

PUE’er med uddannelsestype ÅU Udfyldte felter 

Sekundær PUE Feltet ”Samlæsning” [1] være tomt, og feltet ”Sta-

tus” [2] vil automatisk blive sat til ”Samlæsning.”  

Primær PUE Feltet ”Samlæsning” [1] være udfyldt med PUE’ens 

navn og feltet ”Status” [2] vil være sat til ”Planlagt”. 
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Figur 180 – Felter på en PUE, der relaterer sig til samlæsning. I dette eksempel vises en sekundær PUE. 

For sekundære PUE’er gælder det, at systemstatus stadig er aktiv (selvom den har status ”Samlæsning”). Det 

betyder, at PUE’en stadig vil kunne publiceres til nemStudie. Det vil også være muligt at ændre gebyrtyper på 

PUE’en. 

Når der optages en ny studerende på en PUE med status ”Samlæsning”, vil den studerende stadig få oprettet 

faktureringsgrundlag tilsvarende denne PUE. Den studerendes GUE vil dog blive tilmeldt PUE’en, der samlæses 

med (den primære PUE). 

Fortrydelse af en 
samlæsning 

Det er muligt at fortryde en samlæsning. For at fortryde en samlæsning skal man: 

• For en primær PUE: Fjerne relationen til samlæsningen i feltet ”Samlæsning” på den primære PUE, 

man ikke længere ønsker at samlæse med. Foretage et PUE-skift på GUE’erne via undergitteret ”Gen-

nemførelsesuddannelseselementer” på PUE’en. Læs mere om hvordan man kan foretage et PUE-skift 

i afsnit 6.4.2 - PUE-skift. Endeligt kan man Evt. deaktivere PUE’en. 

• For en samlæsningsopsætning: Tilgå samlæsningsopsætningen og vælge ”Deaktivér” fra kontekstme-

nuen, således at samlæsningsopsætningen får status ”Inaktiv”. Hvis man har aktive PUE’er på sam-

læsningsopsætningen, skal man sikre sig, at der ikke er tilknyttet GUE’er fra den deaktiverede sam-

læsningsopsætning. Hvis der er tilknyttede GU’er fra den deaktiverede samlæsningsopsætning, skal 

man aktivt flytte disse fra samlæsnings-PUE’en til den gamle PUE (fra samlæsningsopsætningen).  

 

Bemærk: Hvis man ved en fejl opretter en samlæsningsopsætning på samme SUE som 

det primære uddannelseselement fra samlæsningen, vil den underlæggende primære 

PUE(er) blive deaktiveret og få status ”Annulleret.” Hvis det sker, vil man ikke kunne 

tilknytte GUE’er fra denne PUE til andre samlæsningsopsætninger. 
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 Klargøring til optagelse 

7.1 Ansøgningsopsætningen 

Introduktion I dette kapitel beskrives det, hvordan man gør esas klar til optagelse. 

I esas sættes en ansøgningsopsætning op for hvert optagelsesår for at hente ansøgninger fra Optagelse.dk. En 

områdenummeropsætning er en del af ansøgningsopsætningen og sættes op for hvert områdenummer fra 

KOT. Områdenummeropsætning har en relation til et aktivitetsudbud, som ansøgere optages på. 

Det er i esas desuden muligt at gøre klar til optagelse via tredjepartssystemer - se afsnit 7.2.2 Ansøgninger og 

optag via tredjepartssystemer. 

Introduktion 
      

 

Optagelse / Tilmelding  Opsætning  Ansøgningsopsætning 

En ansøgningsopsætning er en paraplyentitet, der indeholder, eller er relateret til, al relevant information til 

optagelse af ansøgere og indskrivning af studerende for hvert optagelsesår. Ansøgningsopsætningen bruges til 

at hente ansøgninger fra Optagelse.dk til esas. For tredjepart hentes ansøgningerne ikke, men opsætningen 

bruges til at finde det pågældende optag (se afsnit 7.2.2 Ansøgninger og optag via tredjepartssystemer). 

Anvendelse På ansøgningsopsætningen angiver man, om ansøgningsopsætningen skal benyttes til Optagelse.dk, i hvilket 

datointerval optagelsesperioden er, og om ansøgningsopsætningen er klar til brug. 

Det er kun muligt at have én ansøgningsopsætning, der henter ansøgninger fra Optagelse.dk i det samme år, 

og den vil gælde for både vinter- og sommeroptaget. Det er muligt at duplikere ansøgningsopsætningen, så 

man kan bruge den året efter. Hvis man for eksempel har en ansøgningsopsætning med Optagelse.dk for 2019, 

kan man duplikere og blot rette opsætningen til for 2020. 

Oprettelse Ansøgningsopsætninger oprettes efter behov. I Figur 181 - Ansøgningsopsætningens opbygning ses et overblik 

over de felter og sektioner, man skal bruge. 

 

Figur 181 - Ansøgningsopsætningens opbygning 
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Felt Beskrivelse 

[1] Navn Navnet på ansøgningsopsætningen bruger esas til at referere 

til ansøgningsopsætningen. Det er derfor vigtigt, at navnet er 

sigende og identificerbart i en listevisning. 

[2] Optagelse.dk Hvis dette felt er udfyldt, bruges ansøgningsopsætningen til 

Optagelse.dk. Der kan kun bruges én ansøgningsopsætning til 

Optagelse.dk pr. uddannelsesinstitution pr. år. 

[3] Klargjort Hvis dette felt er udfyldt, er ansøgningsopsætningen klargjort 

til brug for optagelse. Dette felt skal sættes manuelt på ansøg-

ningsopsætningen, og beskriver hvorvidt en modtagelse er 

klargjort, og at der kan hentes ansøgninger på ansøgningsop-

sætningen.  

[4] Optagelsesperiode start Startdato for optagelsesperioden. Efter denne dato kan der til-

knyttes ansøgninger til den pågældende ansøgningsopsætning. 

[5] Optagelsesperiode slut Slutdato for optagelsesperioden. Efter denne dato kan der ikke 

længere tilknyttes ansøgninger til den pågældende ansøg-

ningsopsætning. 

[6] ID Ved at trykke på Hent ID i dette felt, vises det unikke ID for an-

søgningsopsætningen. Herfra kan man kopiere ID’et og bruge 

det i tredjepartsintegrationer. Man kan således bruge dette ID 

til excel-indlæsning af områdenumre, så man ikke skal lave 

områdenummeropsætningerne manuelt. Se afsnit 3.8 Import 

af entitetsposter 

[7] Ansøgning med KOT-kon-

trolfejl 

I dette undergitter vises de ansøgninger, der er tilknyttet an-

søgningsopsætningen, med KOT-kontrolfejl. Dette gør det 

nemt at identificere og rette fejlene. Se afsnit 8.4 Håndtering 

af KOT-ansøgninger. 

[8] Områdenummeropsæt-

ninger 

I dette undergitter vises de områdenummeropsætninger, der 

er tilknyttet ansøgningsopsætningen. 

Der er mulighed for at foretage hurtig redigering af de tilknyt-

tede områdenummeropsætninger, for eksempel ved redige-

ring af ledige pladser ved efteroptag. Læs mere i afsnit 7.2 - 

Områdenummeropsætning og dimensionering, under Håndte-

ring af ledige pladser ved efteroptag. 

Tabel 35 - Ansøgningsopsætningens felter 

Kør regeltjek KOT-kontroltjek har til formål at vise ansøgninger med kontrol fejl inden indberetningsfilerne genereres og sen-

des til KOT. Dette regeltjek kører alle KOT-gruppe-tilmeldinger for en ansøgningsopsætning (et optag) igennem. 

Se afsnit 3.10.1 Kør regeltjek, underafsnit Kør regeltjek – Ansøgning / Ansøgningsopsætning for at læse mere 

om, hvilke regler regelmotoren tjekker for ved tryk på knappen ”Kør regeltjek” i kontekstmenuen. 

Duplikering Når man trykker på knappen Duplikér på kontekstmenuen, vises et nyt vindue (se Figur 182 - Ansøgningsop-

sætning - duplikering), hvor man skal angive start- og slutdato for optagelsesperioden i den nye ansøgningsop-

sætning. Når man duplikerer, vil alle aktive, relaterede områdenummeropsætninger følge med og tilknyttes 

den nye ansøgningsopsætning. Efter duplikeringen er gennemført, vil man se den nye ansøgningsopsætning.  
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7.2 Områdenummeropsætning og dimensionering 

 

Figur 182 - Ansøgningsopsætning - duplikering 

Den nye ansøgningsopsætnings navn er grundlæggende det samme som den ansøgningsopsætning, den dupli-

kerer. Startdatoen for optagelsesperioden er dog tilføjet i begyndelsen af det oprindelige navn, mens det til 

sidst i navnet er angivet, at der er tale om en duplikeret ansøgningsopsætning. 

 

Figur 183 - Ansøgningsopsætning: Duplikat 

Introduktion 
      

 
Optagelse / Tilmelding  Opsætning  Områdenummeropsætning 

En områdenummeropsætning er en opsætning for et specifikt områdenummer fra Optagelse.dk og gør sig gæl-

dende for OU. Områdenumre er uddannelser, som tilbydes på institutioner. I esas bruges opsætningen til at 

knytte dette nummer til et aktivitetsudbud. 

Områdenummeropsætningen knytter sig derfor til forhold, der kan ændre sig fra år til år, såsom antallet af stu-

diepladser eller studiestartsdatoen, som er tilknyttet opsætningen. Områdenummeropsætningen er således en 

del af forberedelserne til at gøre klar til at modtage nye studerende og til et nyt studieår.  
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Områdenummer-
opsætning 

Som et led i forberedelserne til optagelsen af nye studerende skal brugeren oprette og vedligeholde område-

nummeropsætninger. Områdenummeropsætninger opsætter indskrivning til aktivitetsudbud og knytter sig til 

de opsatte perioder på ansøgningsopsætningen. Hver områdenummeropsætning laver en kobling imellem et 

områdenummer, som det står i KOT/optagelse.dk, og et aktivitetsudbud i esas.  

 

Figur 184 – Områdenummeropsætning 

Felt Beskrivelse 

Områdenummer Et områdenummer kan knyttes til flere område-

nummeropsætninger. For eksempel hvis en uddan-

nelse har flere uddannelsesstrukturer, vil disse ty-

pisk benytte samme områdenummer. Område-

nummeret er et nummer, der betegner en uddan-

nelse i forbindelse med indberetning til KOT. 

Ansøgningsopsætning Ansøgningsopsætningen bruges eksempelvis til at 

hente ansøgninger fra Optagelse.dk og er relateret 

til optagelse af studerende for en given periode. 

Flere områdenummeropsætninger vil således altid 

være tilknyttet en ansøgningsopsætning. Ansøg-

ningsopsætningen er således et samlet udbud af 

uddannelser en uddannelsesinstitution udbyder og 

dermed en holder for områdenumre. 

Aktivitetsudbud Feltet Aktivitetsudbud laver en kobling mellem om-

rådenummeret og aktivitetsudbud. Derved kan an-

søgere indskrives på et bestemt aktivitetsudbud ud 

fra et områdenummer. 

Specialisering efter optag Feltet Specialisering efter optag bruges, når det 

skal være muligt for ansøgeren at vælge en specia-

lisering efter vedkommende har bekræftet tilbud 

om enten studie-/standbyplads, og inden ansøg-

ningen kan overføres til et studieforløb. Hvis feltet 

er tjekket af, vil specialiseringer ikke blive vist i 

nemStudie, når ansøger er i gang med at udfylde 

ansøgningen. 

Bemærk: Områdenummeropsætninger, der skal anvendes i forbindelse med ansøgnin-

ger og optag via tredjepartssystemer, anvender fiktive områdenumre i esas. Se afsnit 

7.2.2 Ansøgninger og optag via tredjepartssystemer. 
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Hvis der gives tilbud om studieplads eller standby-

plads, vil der blive oprettet en ansøgningshandling 

med typen ”Tilbud med specialisering (NY)”. Den 

udløser, at specialiseringer synliggøres for ansøge-

ren. Ansøgeren har først endeligt bekræftet sin 

studie-/standbyplads, når ansøger har valgt og pri-

oriteret specialiseringerne i nemStudie. Hvis ansø-

geren takker nej til sin studie-/standbyplads, vil 

specialiseringerne ikke blive vist. Ansøgerens prio-

riteringer vil vises i undergitteret ”Specialisering” 

på ansøgningen. 

Uddannelsesstruktur Feltet Uddannelsesstruktur viser den uddannelses-

struktur som aktivitetsudbuddet er tilknyttet. Fel-

tet kan ikke redigeres. 

Institutionsafdeling Feltet Institutionsafdeling viser den institutionsaf-

deling som aktivitetsbuddet er tilknyttet. Feltet 

kan ikke redigeres. 

Min. Kvotient Dette felt angiver det karaktergennemsnit, som en 

ansøger minimum skal have for at blive optaget. 

Pladstilbudssvarfrist Pladstilbudssvarfrist er svarfristen for tilbudt stu-

die- eller standbyplads. Datoen kopieres til ansøg-

ninger, som er tilknyttet områdenummeropsæt-

ningen. Feltet benyttes derfor som deadline på Til-

buds-Ansøgningshandlinger. esas opdaterer ansøg-

ningers optagelsesstatus som ”Ikke svaret”, hvor 

følgende betingelser er opfyldt: 

• Optagelsesafgørelse = ”Studieplads” eller 

”Standbyplads” 

• Optagelsesstatus = ”Tilbudt” 

• Pladstilbudssvarfrist er overskredet 

Derved kan integrationer fra eksterne systemer så-

som nemStudie opdateres, så der i esas opsættes 

en svarfrist, som generer en ansøgningshandling, 

som ansøgere kan udføre via nemStudie. Se afsnit 

9.2.1 - Indhold i ansøgningskort. 

Byttelisteopsætning Se afsnit 7.2.4 - Byttelisteadministration 

Stamhold - Sommer Feltet udfyldes med stamhold, hvis der er angivet 

en nomenklatur for sommer på aktivitetsudbuddet 

og en studiestart for sommerstudiestart på områ-

denummeropsætningen. Når områdenummerop-

sætningen gemmes, vil feltet ”Stamhold – som-

mer” automatisk udfyldes med et stamhold. 

Stamhold - Vinter Feltet udfyldes med stamhold, hvis der er angivet 

en nomenklatur for vinter på aktivitetsudbuddet 

og en studiestart for vinterstart på områdenum-

meropsætningen. Når områdenummeropsætnin-

gen gemmes, vil feltet ”Stamhold – vinter” auto-

matisk udfyldes med et stamhold. 

Tabel 36 - Felter på områdenummeropsætning 
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 Bemærk: Ændring af aktivitetsudbud på områdenummeropsætningen midt i et optag 

virker kun på ikke-afhentede ansøgninger. 

Derudover kan der på områdenummeropsætningen opsættes publicering, dimensionering, automatisk tilknyt-

ning af KOT-grupper, områdespecialisering, gymnasiale karakter- og fagkrav og kvalifikationskriterier, hvilket vil 

gennemgås i de følgende underafsnit.  

Publicering Sektionen Publicering anvendes til at udbyde den pågældende uddannelse på nemStudie. I sektionen findes 

opslagsfelterne Adgangskrav og Publicering, der benyttes til at præcisere publiceringen. Læs mere i afsnit 7.3 

Publicering. 

 

Figur 185 - Publicering på områdenummeropsætningen 

Via knappen ”Straks-synkronisér” på kontekstmenuen, kan man synkronisere ændringer til nemStudie øjeblik-

keligt. Følgende synkroniseres til nemStudie ved tryk på knappen: 

• Områdenummeropsætning 

• Tilknyttet publicering 

• Tilknyttede ansøgninger, kommunikation, handlinger hvis "Ansøgningssynkronisering" er sat til ”Ja” på 

publicering, uden hensyn til den normale forsinkelse i synkronisering 

• Tilknyttede ansøgningskortopsætning, ansøgningskort, samt ansøgningskorttekster 

Dimensionering I forhold til områdenummeropsætning, indeholder dimensionering informationer om optagelse, hvor man kan 

angive antallet af studiepladser, den aktuelle uddannelsesårgang har. Tallene fra dimensioneringen kan bruges 

til at finde ud af, om der er plads til eksempelvis standby eller overflytning. 

 

Bemærk: Før der tælles ned i dimensioneringen, skal der registreres på ansøgningen, 

om de studerende er optaget og er tilknyttet aktivitetsudbuddet.  
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Figur 186 – Dimensionering 

Felt Beskrivelse 

Studiestart - Sommer Dette felt angiver studiestartsdatoen for sommer-

optag. Såfremt der ikke er sommeroptag for det 

pågældende områdenummer, udfyldes feltet ikke. 

Studiestart – Vinter Dette felt angiver studiestartsdatoen for vinterop-

tag. Såfremt der ikke er vinteroptag for det pågæl-

dende områdenummer, udfyldes feltet ikke. 

Forventet afslutning - Sommer Forventet afslutning på sommerstart. 

Når områdenummeropsætningen bliver oprettet 

eller opdateret, sættes værdien i feltet, på bag-

grund af ”Studiestart – Sommer” og normeret tid 

(beregnes ud fra den tilknyttede uddannelsesakti-

vitets antal semestre). Datoen sættes til sidste dag 

i nærmeste januar eller juni. 

Forventet afslutning – Vinter Forventet afslutning på vinterstart. 

Når områdenummeropsætningen bliver oprettet 

eller opdateret, sættes værdien i feltet, på bag-

grund af ”Studiestart – Vinter” og normeret tid 

(beregnes ud fra den tilknyttede uddannelsesakti-

vitets antal semestre). Datoen sættes til sidste dag 

i nærmeste januar eller juni. 

Dimensionering - Sommer I dette felt angives det antal studerende, som mak-

simalt kan optages på uddannelsen ved sommer-

optag for én uddannelsesårgang. Såfremt der ikke 

er sommeroptag for det pågældende områdenum-

mer, udfyldes dette felt ikke eller sættes til nul. 

Dimensionering - Vinter Dette felt angiver det antal studerende, som mak-

simalt kan optages på uddannelsen ved vinterop-

tag for én uddannelsesårgang. Såfremt der ikke er 

vinteroptag for det pågældende områdenummer, 

udfyldes dette felt ikke eller sættes til nul. 

Ledige pladser - Sommer Dette felt er låst for redigering og angiver, hvor 

mange ledige studiepladser der er tilbage ved som-

meroptag. Hvis eksempelvis Dimensionering – 

Sommer er sat til 50 og 40 studerende er blevet 

optaget vil Ledige pladser – Sommer vise 10.  

Feltet ændrer værdi, når de ansøgninger, der er re-

laterede til områdenummeropsætningen, får en 
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dato i feltet ”Tildelt studiestart” og feltet ”Optagel-

sesstatus” er tomt, eller har værdierne ”Tilbage-

meldt”, ”Tilbudt”, ”Bekræftet” eller ”Optaget”.  

Hvis feltet ”Tildelt studiestart” er tomt eller hvis 

”Optagelsesstatus” har værdien ”Nej tak” eller 

”Ikke svaret”, påvirkes feltet ”Ledige pladser” ikke. 

Ledige pladser - Vinter Dette felt er låst for redigering og angiver hvor 

mange ledige studiepladser, der er tilbage ved vin-

teroptag. 

Feltet ændrer værdi, når de ansøgninger, der er re-

laterede til områdenummeropsætningen, får en 

dato i feltet ”Tildelt studiestart” og feltet ”Optagel-

sesstatus” er tomt, eller har værdierne ”Tilbage-

meldt”, ”Tilbudt”, ”Bekræftet” eller ”Optaget”.  

Hvis feltet ”Tildelt studiestart” er tomt, eller hvis 

”Optagelsesstatus” har værdien ”Nej tak” eller 

”Ikke svaret”, påvirkes feltet ”Ledige pladser” ikke. 

Tabel 37 - Dimensionering 

 

Håndtering af ledige 
pladser ved 
efteroptag og top-up 

Igennem områdenummeropsætningen er det muligt at udbyde top-up uddannelser eller eventuelle ledige 

pladser i forbindelse med et efteroptag. I feltet ”Ledige pladser: Efteroptag” er det muligt at angive ledige 

standby pladser og studiepladser for sommer og vinter, henholdsvis. Felterne skal vedligeholdes manuelt af 

den studieadministrative medarbejder.  

Når tallet i et af felterne er større end 0, vises udbuddet af ledige pladser i nemStudie. Såfremt der kun er le-

dige pladser på studiestart til vinter, vises kun muligheden for vinteroptag til ansøgeren. 

 

Figur 187 - Ledige pladser ved efteroptag 

Når der skal udbydes pladser til efteroptag, skal den studieadministrative medarbejder manuelt ændre antallet 

af pladser til det antal pladser, der er ledige. Såfremt der ikke ønskes at udbyde flere pladser, ændres antallet 

af pladser til 0 igen. 

esas vil automatisk reducere antallet af ledige pladser, når der kommer ansøgninger ind på pladserne.  

 
Bemærk: nemStudie og esas opdaterer mellem hinanden i ca. 15 minutters intervaller. 

Det betyder, at hvis man ændrer antallet af ledige pladser til 0, kan en ansøger nå at 

Bemærk: Feltet Tildelt studiestart på ansøgninger er tilknyttet dimensioneringen på 

områdenummeropsætningen. Når en ansøger accepterer en tilbudt studieplads, angi-

ves den tildelte studiestart, som ændrer antallet af ledige pladser i dimensioneringen. 
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indsende sin ansøgning, inden ændringer er slået igennem i nemStudie. Ansøgningen 

skal manuelt behandles og afvises. 

 

 Bemærk: Denne funktionalitet fungerer også for områdespecialiseringer. Funktionalite-

ten beskrives kun i dette afsnit.  

  

KOT-grupper og KOT-
gruppe-tilmelding 

I esas opsætter man hvilke KOT-grupper, der skal være mulige at vælge mellem for de enkelte områdenumre. 

Derudover kan man vælge hvilke grupper, der automatisk skal sættes på ansøgningernes KOT-gruppe-tilmel-

dinger. 

KOT-grupper kan oprettes i forbindelse med klargøring til modtagelse og områdenummeropsætning. Når KOT-

grupperne på ansøgningerne er sat, sendes ansøgningerne til KOT via indberetning. 

 

Figur 188 - KOT-grupper 

På en områdenummeropsætning definerer man hvilke KOT-grupper, som kan tildeles en ansøgning. Når en 

KOT-gruppe tildeles en ansøgning, kaldes det KOT-gruppe-tilmelding. Der oprettes en KOT-gruppe til kvote 1 i 

intervallet 10-19, og til kvote 2 i intervallerne 20-29 og 30-39 (med undtagelse af 33). 

KOT-gruppe-tilmeldinger bliver oprettet på ansøgninger. På opsætningen af KOT-grupper kan man markere 

feltet ”Automatisk tildeling” med et flueben. Når en ansøgning kommer ind fra Optagelse.dk, bliver der således 

lavet automatiske KOT-gruppe-tilmeldinger på ansøgningen for alle de KOT-grupper, der er opsat på den rela-

terede områdenummeropsætning. På en KOT-gruppe på områdenummeropsætningen, kan man derfor mar-

kere om en KOT-gruppe-tilmelding automatisk skal laves og i hvilken periode. 

 

Figur 189 – Opsætte KOT-gruppe 
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Opsætning af KOT-gruppe sker således på områdenummeropsætning, mens KOT -gruppe-tilmelding foregår på 

ansøgningen. Når man har opsat en KOT-gruppe på en områdenummeropsætning, vil det også være muligt at 

vælge denne KOT-gruppe som en tilmelding på en ansøgning. 

En KOT-gruppe-tilmelding er således altid relateret til én KOT-gruppe. Eksempelvis kan to forskellige ansøgnin-

ger have den samme tilmelding til KOT-gruppe 10. Dette vil sige, at en KOT-gruppe er en opsætning, mens en 

KOT-gruppe-tilmelding er en konkret tilmelding til en KOT-gruppe på en ansøgning. 

 

Figur 190 - Flow for KOT-gruppe-tilmeldinger 

Når en ansøgning bliver læst ind fra optagelse.dk, vil esas på baggrund af de KOT-grupper, der er opsat på an-

søgningens relaterede områdenummeropsætning, automatisk oprette KOT-gruppe-tilmeldinger. Hvis man øn-

sker at tilføje andre KOT-gruppe-tilmeldinger, kan man gøre dette manuelt på ansøgningen. 

Områdespecialiserin
ger 

Med områdespecialiseringer kan ansøgere fordeles på deres ønskede studieretning i forbindelse med ansøg-

ning. Dette kan eksempelvis være aktuelt i forbindelse med flere specialiseringer inden for samme uddannelse. 

Samtidig kan man omfordele ansøgerne mellem studieretningerne inden for samme uddannelse, inden de til-

bydes pladsen. 

 

I dette eksempel har professionsbacheloren ”Anvendt Matematik” tre områdespecialiseringer tilknyttet. 

 

Figur 191 – Områdespecialiseringer på en områdenummeropsætning 

I optagelsesportaler (fx nemStudie eller Optagelse.dk) skal de opsatte områdespecaliseringer vælges og priori-

teres af ansøgeren. Når ansøgningen er indkommet til esas, vil undergitteret ”Specialiseringer (ansøgning)” på 

Bemærk: Hvis flere aktivitetsudbud er tilknyttet samme områdenummeropsætning 

via områdespecialisering, vil det samlede antal optagede studerende for begge aktivi-

tetsudbud tælle med i et fælles antal pladser på dimensioneringen. 
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en ansøgning være udfyldt med ansøgerens prioriteringer. Der kan kun vælges områdespecialiseringer som lig-

ger under områdenummeropsætningen. Feltet ”Ønsket prioritet” udfyldes af ansøgeren ved indsendelse, og 

feltet ”Tildelt prioritet” skal manuelt udfyldes af sagsbehandleren, såfremt der er mere end én ønsket prioritet. 

 

 

Figur 192 – Ansøgerens valgte specialiseringer, hvor sagsbehandleren har tildelt ”Specialization 1” som første 

prioritet 

 

Når sagsbehandleren har tildelt første prioritet på én af områdespecialiseringerne, kan arbejdsprocessen ”Sæt 

aktivitetsudbud på ansøgning” køres. Arbejdsprocessen leder efter den områdespecialisering, som har første 

prioritet, og sætter dens aktivitetsudbud på ansøgningen. Såfremt esas ikke er i stand til at finde en område-

specialisering med første prioritet, hvis der fx er to områdespecialiseringer med første prioritet, oprettes en 

opfølgning, som tilknyttes ansøgningen.  

Når ansøgningen er blevet sagsbehandlet, og når arbejdsprocessen ”Overfør Ansøger og Ansøgning til Stude-

rende og Studieforløb” køres, vil esas oprette et studieforløb med aktivitetsudbuddet fra ansøgningen og finde 

uddannelsesstrukturen fra samme aktivitetsudbud. Arbejdsprocessen tager ikke hensyn til, hvis der findes et 

andet aktivitetsudbud på områdenummeropsætningen.  

Hvis der er angivet en ”AUDD-kode” og/eller en ”Profil” på områdespecialiseringen (den som er tildelt første 

prioritet), vil feltet ”AUDD-kode” og/eller feltet ”Profil” automatisk blive udfyldt på studieforløbet, når arbejds-

processen køres. Hvis områdespecialiseringen ikke har en værdi i feltet ”AUDD-kode” og/eller ”Profil”, udfyldes 

felterne på studieforløbet ikke ved overførsel fra ansøgning til studieforløb. 

Bemærk: Hvis feltet ”Specialisering efter optag” på områdenummeropsætningen er 

sat til ”Ja”, skal ansøgeren ikke vælge og prioritere specialiseringer, før ansøgeren er 

blevet tilbudt enten en studieplads eller en standbyplads. 

Bemærk: Hvis der anvendes områdespecialiseringer, og der skal udbydes ledige plad-

ser i forbindelse med efteroptag, skal der også oprettes en områdespecialisering for 

”hovedinstitutionen”, der udbyder uddannelsen, ellers vises der ikke noget i nemStu-

die. 
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Figur 193 - Eksempel på en områdespecialisering 

For at områdespecialiseringen bliver synlig for ansøgeren, skal feltet ”Studieretning” udfyldes. Når feltet udfyl-

des, vil feltet ”Navn” på områdespecialiseringen være det samme. Feltet ”Uddannelsesstation” angiver en an-

den lokalitet for områdespecialiseringen, hvis ikke den aktivitetsafdeling, der er angivet under aktivitetsudbud-

det, skal anvendes overfor ansøgeren. Uddannelsesstation anvendes for eksempel, hvis der ikke findes et om-

rådenummer for en uddannelse som, udbydes i en specifik by. Det er dermed muligt at differentiere optaget til 

en anden lokalitet end den lokalitet, der har områdenummeret. 

 

Ansøgningsbedømm
elsesrunder 

Hvis en uddannelse har en optagelsesprøve, som ansøgere skal igennem, eller det vurderes, at ansøger skal 

igennem en optagelsesprøve, er det muligt at tilknytte en bedømmelsesrunde til en områdenummeropsætning 

eller en områdespecialisering. Det er muligt at have flere bedømmelsesrunder tilknyttet én områdenummerop-

sætning eller områdespecialisering. 

 

Figur 194 - Ansøgningsbedømmelsesrunden 

En bedømmelsesrunde oprettes på områdenummeropsætningen eller områdespecialiseringen ved at trykke på 

plusset i undergitteret ”Bedømmelsesrunder”. Efter af have oprettet en bedømmelsesrunde, kan man under 

sagsbehandlingen af en ansøgning ændre sagsbehandlingsstatussen til ”Optagelsesprøve”. Derefter tilføjer 

esas automatisk en bedømmelse på ansøgningen. Den vil vises i undergitteret ”Bedømmelser” på ansøgningen. 

Bemærk: Hvis ansøgningen og områdenummeropsætningen har forskellige aktivitets-

udbud tilknyttet, vil der blive oprettet samme antal hold angivet på områdenummer-

opsætningen. 
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Hvis der findes flere bedømmelsesrunder for samme områdenummeropsætning eller områdespecialisering, 

oprettes den første bedømmelse automatisk. De resterende bedømmelser skal oprettes manuelt. Det vil sige, 

at esas tilmelder ansøgeren automatisk til én bedømmelsesrunde, og i tilfælde af re-prøvning vil det være en 

manuel handling. 

 

Når ansøgeren har indsendt sin besvarede optagelsesprøve, kan den studieadministrative medarbejder fort-

sætte sagsbehandlingen, og angive på den eller de tilknyttede bedømmelser, hvorledes ansøgeren har bestået 

optagelsesprøven. Ansøgeren ville ikke kunne se bedømmelsen. Bedømmelsen for optagelsesprøven vil have 

opslag til ansøgningen og vil således se anderledes ud end den bedømmelse, der benyttes ved GUE’er. Se ne-

denstående figur for et eksempel på en bedømmelse tilknyttet en ansøgning. 

 

På bedømmelsen vist ovenfor, er der opslag til bedømmelsesrunden, som ligger på områdenummeropsætnin-

gen eller områdespecialiseringen og til ansøgningen. Læs mere om bedømmelser i afsnit 10.4 - Bedømmelser. 

Gymnasiale krav Her er det muligt at oprette nye gymnasiale fagkrav og sætte et tilhørende karakterkrav. På 

områdenummeropsætninger kan man tilføje de gymnasiale fag- og karakterkrav, der kræves, for at ansøgerne 

kan blive optaget på uddannelsen. Der kan vælges mellem samtlige karakterer på 7-trinsskalaen. Eksempelvis 

kan det kræves, at ansøgeren har haft matematik på B-niveau og har bestået med minimum karakteren 4. De 

gymnasiale fag- og karakterkrav, der er tilknyttet områdenummeropsætningen kan ses på de relaterede 

ansøgninger. Under sagsbehandlingen af ansøgninger kan man således se, om ansøgererne opfylder kravene. 

Bemærk: Bedømmelsesrunden skal være oprettet på områdenummeropsætningen, 

inden ansøgningerne indlæses, da bedømmelsen ”linker” direkte til ansøgningsbe-

dømmelsen på områdenummeropsætningen.  
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Figur 195 - Gymnasiale krav 

Automatisk tjek af adgangskrav 

esas kan lave et automatisk tjek på om ansøgeren opfylder adgangskravene gennem de opsatte gymnasiale 

fagkrav og karakterkrav.  

For at sætte det automatiske tjek af fagkrav op, skal den studieadministrative medarbejder oprette et nyt fag-

krav på områdenummeropsætningen ved at trykke på plusset i sektionen ”Gymnasiale fagkrav”, og herefter 

vælge det fag og fagniveau, der kræves. Se Figur 196 - Oprettelse af gymnasialt fagkrav. 

 

Figur 196 - Oprettelse af gymnasialt fagkrav 

For at sætte automatisk tjek af karakterkrav op, skal den studieadministrative medarbejder oprette et nyt ka-

rakterkrav på områdenummeropsætningen ved at trykke på plusset i sektionen ”Gymnasiale karakterkrav”, og 

herefter vælge fag og karakterkrav. Se Figur 197 - Oprettelse af gymnasiale karakterkrav for yderligere. 
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Figur 197 - Oprettelse af gymnasiale karakterkrav 

Læs afsnit 7.5 - Oprettelse af fag til tjek af adgangskrav og enkeltfagsopsætning for yderligere information om 

opsætning af enkeltfag. 

Kvalifikationskriterier   

 

Studieadministrative medarbejdere kan bruge kvalifikationskriterier til faglig vurdering af kvote 2-ansøgninger 

(se afsnit 8.3 -  

Kvote 2). Det er brugere med rollen institutionsspecialist, der kan oprette kvalifikationskriterier.  

Kvalifikationskriterier kan knyttes til en områdenummeropsætning. Dette kan gøres enten ved oprettelse eller 

ændring af områdenummeropsætningen, hvor et eller flere kvalifikationskriterier kan knyttes til en område-

nummeropsætning.  

 

Det er muligt at tilknytte flere områdenummeropsætninger til et kvalifikationskriterie, således at et kvalifika-

tionskriterie kan tildeles en gruppe af områdenummeropsætninger.  

 

Figur 198 – Kvalifikationskriterier 

Ud fra disse kvalifikationskriterier, kan der registreres kvalifikationspoint på en ansøgning. esas opretter kun 

kvalifikationspoint, hvis der er opsat et kvalifikationskriterie på områdenummeropsætningen for ansøgninger.  

For hvert kvalifikationskriterie, vil der ske følgende: 

• Hvis kriteriet er markeret delt, vil kvalifikationspoint for dette kriterie tildeles på alle ansøgninger fra 

den samme ansøger. Således bliver point, der er tildelt en ansøgning, delt mellem ansøgerens andre 

ansøgninger. 

Bemærk: Opsætning af kvalifikationskriterier skal ske inden indlæsning af ansøgnin-

ger. Et kvalifikationskriterie, som er oprettet, efter en ansøgning er indlæst, opretter 

ikke automatisk point på ansøgningen. 
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7.2.1 Indlæsning af ansøgninger fra Optagelse.dk 

• Hvis kriteriet ikke skal deles, tilføjes en forbindelse mellem et specifikt point og en specifik ansøgning. 

 

Figur 199 - Kvalifikationskriterie med point 

 

Introduktion På ansøgningsopsætningen kan man indlæse ansøgninger fra Optagelse.dk manuelt igennem hele optagelses-

perioden. I esas er der desuden opsat et systemjob, der synkroniserer med Optagelse.dk og indlæser og opda-

terer ansøgninger herfra hver time (se afsnit 15.2 Systemjobs i esas). Den manuelle funktion bruges derfor pri-

mært til at indlæse opdateringer for ansøgninger her og nu, da de typisk allerede er hentet fra Optagelse.dk 

via systemjobbet.  

Når man trykker på knappen Indlæs ansøgninger i kontekstmenuen, vises et nyt vindue, hvor man skal udfylde 

fra og til, hvilken dato man vil indlæse ansøgningerne og opdateringer hertil. Derudover skal man vælge, hvil-

ket områdenummer ansøgningerne skal indlæses fra. Områdenummer skal udfyldes, hvis det er en studiead-

ministrativ medarbejder, men er ikke tvunget for brugere med rollen institutionsspecialist. Man kan vælge at 

planlægge indlæsningen til et senere tidspunkt for på den måde at planlægge håndteringen af ansøgningerne. 

 

Figur 200 - Ansøgningsopsætning: Planlæg indlæsning fra Optagelse.dk 

 
 
 

Tip: Når en ansøgningsopsætning duplikeres, vil områdenummeropsætningernes 

kvalifikationskriterier også blive duplikeret.  

 

Bemærk: Jobbet, der indlæser ansøgninger, køres nødvendigvis ikke med det samme. 

Det afhænger af, om der er kø på jobafviklerne. Hvis det er tilfældet, vil jobbet blive 

sat i kø og eksekveret, når det er jobbets tur.  
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Integrationsstatus ved 
indhentning af 
ansøgning fra 
Optagelse.dk 

Hvis en ansøgning er indkommet fra Optagelse.dk eller fra tredjepart, vil feltet ”Integrationsstatus” i sektionen 

”Status” blive vist på ansøgningen (1). Integrationsstatussen bliver sat på ansøgningen i esas, idet at ansøgnin-

gen indlæses. Hvis ansøgningen opdateres efter indlæsningen, vil integrationsstatussen også opdateres med 

en ny status. Integrationsstatussen er systemsat og kan derfor ikke ændres af brugeren. Det markeres med 

nøgleikonet til venstre for feltet. Der findes følgende integrationsstatusser:  

• Under indlæsning 

• Ny 

• Opdateret 

• Bilag opdateret 

• Indlæsning fejlet 

• Annulleret 

En uddybning af de forskellige statusser og deres betydning for sagsbehandlingen findes i næste afsnit. 

 

Figur 201 – Eksempel af ”Integrationsstatus” på en ansøgning 

Sagsbehandleren kan se en oversigt over ansøgningens statusskift ved at tilgå ansøgningens relaterede enti-

tetsposter. Ved at trykke på den nedadgående pil (1) i navigationsbjælken, kan sagsbehandleren finde posten 

”Oversigt over overvågning” (2).  

 

Figur 202 – Ansøgningens relaterede entitetsposter 
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Integrationsstatussens 
betydning for 
sagsbehandlingen 

Integrationsstatus Aktuel Betydning for sagsbehandling 

Under indlæsning Når en ansøgning indlæses, vil enti-

tetsposten ”Ansøger” som den før-

ste post oprettes, hvis den ikke al-

lerede findes i esas. Dernæst bliver 

ansøgningen i sig selv indlæst. ”Un-

der indlæsning” er standardvær-

dien, som ansøgningen automatisk 

får tildelt ved oprettelse, når an-

søgningen læses ind.  

Ved status ”Under indlæsning” bør sagsbe-

handlingen ikke påbegyndes, da indlæsnin-

gen foregår som et asynkront job. Dvs. at 

oplysninger fra ansøgningen fra Opta-

gelse.dk indhentes periodisk.  

For at få besked om ansøgningen er fær-

digindlæst, kan sagsbehandleren abonnere 

på notifikationen ”Ansøgning eller relateret 

poster opdateret”. 

Annulleret Når ansøgeren annullerer sin an-

søgning i Optagelse.dk. 

Bilag slettes og ansøgningen gøres inaktiv i 

esas. Alle felter på ansøgningsbilledet bli-

ver ikke-redigerbare, og der vises en gul 

bjælke med besked om, at ansøgningen er 

gjort inaktiv. 

Indlæsning fejlet Når indhentningen af ansøgningen 

fejler. 

Sagsbehandleren kan gå ind på ansøgerens 

relaterede entitetsposter og vælge ”Forbin-

delser”. Herfra kan sagsbehandleren finde 

oplysninger om, hvor fejlen ligger. 

Ny Når ansøgningen samt alle bilag er 

indlæst fra Optagelse.dk får ansøg-

ningen enten status "Ny", "Opdate-

ret", eller "Bilag opdateret" af-

hængig af statusværdien i Opta-

gelse.dk. 

Følgende bliver indlæst på samme 

tid med ansøgning. Det vil sige, at 

hvis en af disse fejler, bliver ingen 

af delene indlæst i esas: 

• Kvalifikationspoint 

• Udlandsophold 

• Videregående uddan-

nelse 

• Erfaringer 

• Andre aktiviteter  

• Kurser og Skoleophold  

• Prøve  

• Supplerende kursus  

• Specialisering  

• KOT-grupper  

• Enkeltfag 

Med status ”Ny” kan sagsbehandlingen be-

gynde, da alle bilag tilknyttet ansøgningen 

er færdigindlæst. 

For at få besked om ansøgningen er fær-

digindlæst, kan sagsbehandleren abonnere 

på notifikationen ”Ansøgning eller relateret 

poster opdateret”. 

 

Bilag opdateret 
Når ansøgningen samt alle bilag er 

indlæst fra Optagelse.dk får ansøg-

ningen status ”Bilag opdateret”, 

Med status ”Bilag opdateret” kan sagsbe-

handlingen begynde eller fortsætte, da alle 

bilag tilknyttet ansøgningen er færdigind-

læst. 
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7.2.2 Ansøgninger og optag via tredjepartssystemer 

hvis der er ændret i mindst én af 

følgende felter på ansøgningen 

- Bilag er tilføjet 

- Bilag er slettet 

Ansøgningen bibeholder hele tiden 
status ”Bilag opdateret” medmin-
dre ansøgningen annulleres, eller 
får tilknyttet et bevis fra eksamens-
databasen. 

For at få besked om ansøgningen er opda-

teret, kan sagsbehandleren abonnere på 

notifikationen ”Ansøgning eller relateret 

poster opdateret”. 

 

Opdateret Når ansøgningen samt alle bilag er 

indlæst fra Optagelse.dk får ansøg-

ningen status ”Opdateret”, hvis der 

er ændret i mindst én af følgende 

felter på ansøgningen: 

- Karaktergennemsnit 

- Karaktergennemsnit gen-

beregnet 

- Eksamensresultat 

- Eksamensår 

- Fra eksamensdatabasen 

 

Med status ”Opdateret” kan sagsbehand-

lingen begynde, da alle bilag tilknyttet an-

søgningen er indlæst. 

For at få besked om ansøgningen er opda-

teret, kan sagsbehandleren abonnere på 

notifikationen ”Ansøgning eller relateret 

poster opdateret”. 

Figur 203 – Oversigt over integrationsstatusser i esas 

Introduktion Ansøgninger fra tredjepartsystemer overføres ind i esas. Ansøgningerne kommer således direkte ind i esas og 

skal derefter manuelt sagsbehandles. Dette afsnit behandler primært ansøgninger for OU, for mere informa-

tion om ansøgninger og optag til ÅU - se afsnit 8.2.1 Ansøgning og optagelse på ÅU. 

Nedenfor er processen for ansøgninger og optagelse, som kommer fra tredjepartsystemer beskrevet. Proces-

sen forklarer ansøgning, behandling og registrering samt optagelse af studerende. 
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Figur 204 - Ansøgning og optag via tredjepart 

Step Beskrivelse af processen for ansøgninger 

Ansøger sender ansøgning. Ansøger sender ansøgning om optagelse på en ud-

dannelse via et tredjepartssystem. 

Ansøger og ansøgning oprettes i esas. Ansøgninger overføres ind i esas og ansøgeren og 

dennes ansøgninger oprettes. Når der er oprettet et 

fiktivt områdenummer i forbindelse med det pågæl-

dende optag, vil ansøgningerne tilknyttes den på-

gældende uddannelsesstruktur og ansøgningsoplys-

ninger. 

Ansøgninger sagsbehandles manuelt i esas. Ansøgninger fra tredjepartssystemer skal manuelt 

behandles af den studieadministrative medarbej-

der. Under sagsbehandlingen kan esas understøtte 

det studieadministrative arbejde på baggrund af 

oplysninger fra områdenummeropsætningerne. 

Dette kan eksempelvis være opsatte områdespecia-

liseringer, kvalifikationskriterier og kvalifikationspo-

int, som sættes på ansøgningerne. Den studieadmi-

nistrative medarbejder angiver sagsbehandlingssta-

tus, som løbende giver indblik i, hvor langt i proces-

sen ansøgningen er, eksempelvis ”ny”, ”under be-

handling” eller ”færdigbehandlet”. Se afsnit 8.2 -   

Håndtering af ansøgninger. Til sidst i processen vur-

deres det, hvorvidt ansøgeren kan optages på ud-

dannelsen. 

Ansøger får afslag på ansøgning. Hvis ansøgeren ikke opfylder kravene til optagelse, 

skal der informeres om det. Til at informere om af-

slag på en studieplads, kan der hentes besked om 

dette via nemStudie eller andet tredjepartssystem, 
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som herefter giver ansøgeren besked. esas opdate-

rer status på ansøgninger på baggrund af de opda-

terede informationer om afslag. 

Ansøger får tilbudt studieplads. Ansøgere der opfylder kravene til optagelse, mod-

tager gennem tredjepartssystem et tilbud om en 

studieplads. Såfremt ansøgeren takker ja til studie-

pladsen, oprettes den studerende og dennes stu-

dieforløb på baggrund af oplysningerne om ansøge-

ren og ansøgningen. Dette kan også udføres manu-

elt. Optagelsesstatus på ansøgningen sættes til ”Be-

kræftet”. 

Indberetning til myndigheder. Når relevante registreringer er foretaget, indberet-

tes de til myndighederne. 

Tabel 38 - Proces for ansøgninger 

Ansøgningsopsætning 
for optagelse via 
tredjepartssystemer 

For tredjepartssystemer kan ansøgningsopsætningen bruges til at finde det pågældende optag eksempelvis i 

forbindelse med efteroptag eller vinteroptag, samt hvilke aktivitetsudbud, ansøgerne søger ind på. 

Man kan oprette de ansøgningsopsætninger, man har brug for til tredjepartssystemer og angive optagelses-

periodens start- og slutdato individuelt. Her er der ingen begrænsninger for overlap af optagelsesperioder. 

Der vil typisk laves en ansøgningsopsætning, som er til tredjepartssystemer, hvor feltet ”Optagelse.dk” derfor 

ikke skal markeres. Se afsnit om 7.1 Ansøgningsopsætningen. 

Område 
nummeropsætning 
for optagelse via 
tredjepartssystemer 

I esas fungerer områdenummeropsætningen i bred udstrækning på samme måde for tredjepartsystemer som 

for Optagelse.dk 

En af forskellene er imidlertid, at der for nogle uddannelser, eksempelvis top-up og FIF, skal oprettes fiktive 

områdenumre, da funktionaliteten omkring KOT ikke benyttes. For øvrige uddannelser, kan man anvende ud-

dannelsernes områdenumre på samme vis som ved Optagelse.dk. 

For områdenummeropsætning for tredjepartssystemer er det muligt at anvende funktionaliteten omkring 

publicering, dimensionering, områdespecialisering, gymnasiale fagkrav og karakterkrav samt kvalifikationspo-

int og kvalifikationskriterier. Se afsnit 7.2 Områdenummeropsætning og dimensionering. På områdenummer-

opsætning for tredjepartssystemer er det således kun funktionaliteten omkring KOT-gruppe og KOT-gruppe-

tilmelding, som ikke kan anvendes.  

Sagsbehandling af 
ansøgninger via 
tredjepartssystemer   

 

Sagsbehandlingsprocessen for ansøgere og ansøgninger, der er modtaget i esas fra tredjepartssystemer og 

nemStudie, adskiller sig kun fra KOT-optagelsesprocessen, ved at der ikke skal indberettes filer til KOT. Derfor 

foretages clearing heller ikke automatisk af KOT, men skal håndteres manuelt. Al sagsbehandling fungerer på 

samme måde, og når sagsbehandlingen er afsluttet, oprettes studerende og studieforløb på samme måde 

som nævnt i afsnit 8 - Sagsbehandling af ansøgninger. 

Ved andre optagelsesprocesser gennem tredjepartssystemer, for eksempel ved ÅU eller top-up uddannelse, 

skal afslag meddeles af nemStudie eller andre tredjepartssystemer. Der findes i den forbindelse to afslagsfel-

ter i esas, som kan udstilles til nemStudie og tredjepartssystemer gennem en webservice. 

Når sagsbehandlingsafgørelsen er enten ”Ikke optagelsesberettiget” eller ”Afslag” vises to felter: 

• Det ene felt, Afslagsbegrundelsestype, er et opslagsfelt mod allerede oprettede afslagsbegrundel-

sestyper. Afslagsbegrundelsestyper kan oprettes af institutionsspecialisten.  

• Det andet felt, Afslagsbegrundelse, er et fritekstfelt, hvor man kan skrive begrundelsen for afslaget.  
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7.2.3 Fordeling af ansøgere på sommer- og vinterstart 

Begge felter udstilles i en webservice og kan altså bruges af nemStudie eller tredjepartssystemer til at give 

ansøgeren besked. 

Introduktion I esas er det muligt at fordele ansøgere på sommer- og vinterstart via en automatiseret arbejdsproces. For de 

uddannelser, som kun har ét KOT-rområdenummer, der har både sommer- og vinterstart, kan den studieadmi-

nistrative medarbejder fordele de indkomne ansøgninger direkte på områdenummeropsætningen. 

Anvendelse Når alle ansøgninger er indlæst til ansøgningsopsætningen, kan den studieadministrative medarbejder køre 

arbejdsprocessen ”Fordel ansøgere” på områdenummeropsætningen. Der sker følgende når arbejdsprocessen 

aktiveres: 

1. Arbejdsprocessen verificerer at områdenummeropsætningen har både sommerstart og vinterstart, at 

alle ansøgninger har fået en KOT-tilbagemelding og at ansøgningerne har fået status ”Optaget” i op-

tagelsesstatus. Såfremt en af ovenstående kriterier ikke overholdes, får den studieadministrative 

medarbejder besked om at opsætningen ikke understøtter automatisk fordeling af sommer- og vin-

terstart. 

2. Alle ansøgninger tilknyttet ansøgningsopsætningen hentes. Hvis antallet overstiger antallet angivet 

på dimensioneringsmodellen, får den studieadministrative medarbejder en besked om, at kun det 

antal ansøgere, der ligger inden for dimensioneringsmodellen, bliver fordelt.  

3. Alle ansøgninger tilknyttet ansøgningsopsætningen får ryddet feltet "Tildelt studiestart". Dette gør, 

at fordelingen kan ske flere gange, uden at forfordele ansøgere, såfremt ekstra ansøgninger skulle 

komme ind, efter ansøgningerne er fordelt. 

4. Tilknyttede ansøgninger med feltet ”Tilsagn” krydset af, fordeles først ud fra deres ønskede studie-

start. 

5. Herefter fordeles ansøgningerne ud fra fordelingsalgoritmen i Tabel 39 - Algoritme for fordeling af 

ansøgere. Også illustreret i Figur 205 - Algoritme for fordeling af ansøgere. 

Trin Beskrivelse 

1 
Ansøgninger med ”Tilsagn” krydset af, får den studiestart de har ønsket. 

2 
Hvis antallet af tilknyttede ansøgninger med ”Foretrækker vinter” er mindre end eller lig med 

vinterdimensionering, opdateres alle disse ansøgninger med "Tildelt studiestart" = vinterstart. 

Ellers udvælges det maksimale antal tilfældigt fra listen med ansøgninger. Disse opdateres med 

"Tildelt studiestart" = vinterstart, og de resterende ansøgninger overføres til sommeroptag.  

3 Hvis antallet af tilknyttede ansøgninger med sommeroptag – hvor ”Foretrækker vinter” er lig 

med ”Nej” (eventuelt inklusive ansøgninger overført fra ønsket vinteroptag), er mindre end el-

ler lig med sommerdimensionering opdateres alle disse med "Tildelt studiestart" = sommer-

start. 

Ellers udvælges det maksimale antal tilfældigt fra listen - disse opdateres med "Tildelt studie-

start" = sommerstart, og de resterende overføres til vinteroptag. 

4 Hvis der er pladser tilbage på vinteroptag, opdateres endnu ikke fordelte ansøgninger med "Til-

delt studiestart" = vinterstart, indtil kapaciteten for vinterdimensionering er nået. 

5 Hvis der er ansøgninger tilbage, der ikke er blevet fordelt, skal disse håndteres manuelt. Den 

studieadministrative medarbejder har allerede fået en advarsel om, at dette er tilfældet, og kan 
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7.2.4 Byttelisteadministration 

fremsøge disse ansøgninger ved at lave en avanceret søgning, hvor "Ansøgningsopsætning" = 

den aktuelle ansøgningsopsætning og "Tildelt studiestart" ikke indeholder data. 

Tabel 39 - Algoritme for fordeling af ansøgere 

Efter fordelingen er det muligt at tilrette studiestart manuelt på specifikke ansøgninger. Denne manuelle forde-

ling vil ikke være underlagt dimensioneringsmodellen, da det skal være muligt at overtegne studiestart.  

 

Figur 205 - Algoritme for fordeling af ansøgere 

Introduktion 
      

 
Optagelse / Tilmelding  Opsætning  Byttelisteopsætning 

I esas er det muligt at opsætte en bytteliste for en områdenummeropsætning. Byttelister gør det muligt for 

studerende at bytte studiestart, såfremt områdenummeropsætningen har både sommer- og vinterstart, og kun 

ét optag. 
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Anvendelse Hvis en ansøger har accepteret en studieplads i nemStudie, har de mulighed for at tilmelde sig en bytteliste. 

Muligheden for at tilmelde sig en bytteliste vises kun, hvis der på uddannelsens områdenummeropsætning er 

både vinter- og sommerstart, og der kun er ét optag, samt når ansøgeren har trykket ”Ja tak” til studieplads. 

Når ansøgeren har accepteret og feltet med tilmelding til byttelisten vises, vises også en hjælpetekst. Denne 

hjælpetekst defineres på byttelisteopsætningen. Læs mere nedenfor. 

Når en ansøger tilmelder sig byttelisten, opretter esas en entitetspost på entiteten ”Bytte”. Denne entitetspost 

er ansøgerens tilmelding til byttelisten, og kobler byttelisteopsætningen og ansøgningen sammen. Se Figur 206 

– Bytte.  

 

Figur 206 – Bytte 

Ansøgeren kan både tilmelde og framelde sig byttelisten. Hvis ansøgeren framelder sig byttelisten, opdateres 

entitetsposten ”bytte” i esas med en fravalgt dato. 

Det er en manuel proces at vedligeholde og administrere byttelisten i esas. Der er ingen automatik forbundet 

med byttelisteopsætningen. Det vil derfor være op til den enkelte institution, om byttelister skal anvendes, og 

hvordan de eventuelt skal anvendes. 

For at administrere at ansøgere kan bytte studiestart, skal feltet ”Tildelt studiestart” manuelt opdateres på de 

ansøgninger, det er relevant for. 

Oprettelse Man kan oprette en byttelisteopsætning fra en områdenummeropsætning, eller ved at finde byttelisteopsæt-

ning på hylden i esas. 

På byttelisteopsætningen kan man se, om byttelisteopsætningen er åben og aktiv for tilmelding, samt hvilke 

byttere der er tilknyttet. I Tabel 40 - Byttelisteopsætning, ses en beskrivelse af felterne på Figur 207 – Bytteli-

steopsætning. 
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7.3 Publicering 

 

Figur 207 – Byttelisteopsætning 

Felt / sektion Beskrivelse 

[1] Navn I dette felt angives navnet på byttelisteopsætnin-

gen. 

[2] Åben for bytteliste I dette felt angives enten ”Ja” eller ”Nej”. Hvis der 

angives ”Ja”, er byttelisten åben, og hvis der angives 

”Nej” er byttelisten lukket. Byttelisten er kun synlig 

for ansøgeren i nemStudie, hvis der er åbent for by-

telisten. Når der lukkes for byttelisten, vil det ikke 

længere være muligt for ansøgeren at framelde sig 

listen. 

[3] Aktiv for tilmelding I dette felt angives det, om byttelisten er aktiv for 

tilmeldinger eller ej. Når byttelisten er inaktiv for til-

melding, kan nye ansøgere ikke tilmelde sig listen. 

Allerede byttere, vil stadig kunne framelde sig listen, 

selv tilmeldingen er inaktiv. 

[4] Hjælpetekst I dette fritekstfelt skrives den hjælpetekst, der vises 

på nemStudie, ved ansøgerens valg om tilmelding til 

byttelisten. 

[5] Byttere I denne oversigt står alle de byttere, der er tilmeldt 

byttelisten. En bytter er en ansøgning, hvor ansøge-

ren har sagt ja til at være tilmeldt byttelisten. Det er 

ud fra denne liste, at den studieadministrative med-

arbejder manuelt skal administrere bytte af studie-

start. 

Tabel 40 - Byttelisteopsætning 

Introduktion Publicering af et udbud giver ansøgere mulighed for at søge udbuddet og følge deres ansøgning blandt andet 

via selvbetjeningsløsninger. 
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Oprettelse Når et udbud skal publiceres, skal der først tages stilling til, om der findes en eksisterende Publicering, der kan 

benyttes. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der oprettes en ny Publicering. 

Publicering benyttes til opsætning af: 

1. Hvornår og på hvilke(n) hjemmeside(r) et udbud kan søges 

2. Hvilke informationer ansøgeren skal afgive under ansøgningen 

3. Om indsendte ansøgninger skal synkroniseres til et eksternt system. Eksempelvis nemStudie.dk 

 

Figur 208 – Publicerings entiteten i esas 

Sektionerne i Figur 208 – Publicerings entiteten i esas indeholder følgende: 

1. Sektionen ”Generelt” indeholder opsætningsmulighederne. 

Felt Beskrivelse 

Navn I feltet skal brugeren angive et navn til Publice-

ringen. 

Publiceringsmuligheder I feltet er det muligt at angive, hvor udbuddet 

skal publiceres. Hvis der vælges ”Tredjepartssy-

stem”, vises et tekstfelt, hvor brugeren skal 

indsætte en værdi i ”Institutionsspecifikke pub-

liceringsmuligheder”. 
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Publiceringsperiode fra I feltet er det muligt at angive fra hvornår, ud-

buddet skal publiceres. 

Publiceringsperiode til I feltet er det muligt at angive til hvornår, ud-

buddet skal publiceres. 

Ansøgningssynkronisering aktiv  I feltet skal der angives, om der skal synkronise-

res mellem esas og selvbetjeningsløsningen, fx 

hvis man ønsker at gøre synkroniseringen inak-

tiv, indtil alle ansøgninger på et udbud er fær-

digbehandlede, eller indtil det lovmæssige pub-

liceringstidspunkt. Der kan vælges ”ja” eller 

”nej”. Når en publicering bliver ændret, vil alle 

ansøgninger og relaterede entiteter blive syn-

kroniseret. Den korrekte data vil blive synkroni-

seret, uanset hvornår feltet ”Ansøgningssyn-

kronisering aktiv” er blevet ændret. 

Sæt ansøgningssynkronisering aktiv til Ja I feltet kan man angive en dato og klokkeslæt 

for hvornår, ansøgningssynkroniseringen skal 

gøres aktiv. 

Bilgagsupload tilladt indtil I feltet er det muligt at angive til hvornår, det 

skal være muligt for ansøgeren at uploade bi-

lag. 

Beskeder tilladt indtil I feltet er det muligt at angive til hvornår, det 

skal være muligt for ansøgeren at uploade be-

skeder. 

Ansøgningskortopsætning Når et udbud skal publiceres, skal brugeren op-

sætte, hvilke informationer ansøgerne skal ud-

fylde via ansøgningskortopsætningen. Læs 

mere om ansøgningskortopsætningen i afsnit-

tet 9.2 - Ansøgningskortopsætning 

Supplerende oplysninger Feltet er et fritekstfelt og vises på udbudsvisnin-

gen. Overskriften vil blive skjult, såfremt der 

ikke er nogen supplerende oplysninger tilgæn-

gelige på publiceringen. Max antal tegn er 500 i 

feltet (inklusive mellemrum) 

Supplerende oplysninger engelsk Feltet er et fritekstfelt og vises på udbudsvisnin-

gen. Overskriften vil blive skjult, såfremt der 

ikke er nogen supplerende oplysninger tilgæn-

gelige på publiceringen. Max antal tegn er 500 i 

feltet (inklusive mellemrum). Dette felt vises, 

hvis engelsk er valgt som sprog. 

Figur 209 – Visning af felter fra sektionen ”Generelt” på Publiceringen 

2. Sektionen ”Aktive Områdenummeropsætninger” er en liste med de aktive Områdenummeropsætnin-

ger, der er tilknyttet Publiceringen og gældende for OU. 

3. Sektionen ”Aktive Strukturelle uddannelseselementer” er en liste med de aktive SUE’er, der er til-

knyttet Publiceringen. 

4. Sektionen ”Aktive Planlægningsuddannelseselementer” er en liste med de aktive PUE’er, der er til-

knyttet Publiceringen. 

Publicering oprettes således: 
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7.3.1 Planlægning af udbud 

Publicering for Oprettelse / tilknytning 

OU Manuel oprettelse eller tilknytning til en område-
nummeropsætning.  Der kan vælges at oprette en 
ny publicering (1) eller at genbruge en eksiste-
rende publicering (2). Hvis man genbruger en 
publicering, der allerede er oprettet og bruges på 
andre områdenummeropsætninger, vil ændringer 
på publiceringen slå igennem på tværs af alle om-
rådenummeropsætninger, der benytter samme 
publicering. 

ÅU og IDV, hvis SUE har en tilknyttet Publicering Der oprettes automatisk en kopi af SUE’ens publi-
cering. Denne kan tilrettes på PUE’en, dvs. æn-
dringer i publiceringen vil kun slå igennem på den 
tilknyttede PUE – og ikke for andre PUE’er. 

ÅU og IDV, hvis SUE ikke har en tilknyttet Publice-
ring 

Manuel oprettelse eller tilknytning til PUE. Der 
kan vælges at oprette en ny publicering (1) eller at 
genbruge (2). Hvis man genbruger en publicering, 
der allerede er oprettet og bruges på andre 
PUE’er, vil ændringer på publiceringen slå igen-
nem på tværs af alle PUE’er, der benytter samme 
publicering. 

Tabel 41 – Oprettelse af publicering 

 

Figur 210 – Oprettelse af publicering fra sektionen ”Publicering” på enten en områdenummeropsætning eller 

en SUE/PUE. 

Introduktion Igennem PUE’en kan man planlægge udbuddet af SUE’en på ÅU. PUE’ens start- og slutdato defineres på bag-

grund af den periode, der er tilknyttet den overliggende SUE. 

Opsætning af PUE’en På PUE’en vises den sektion, der hedder ÅU/IDV, hvis uddannelsestypen er sat til ”ÅU” på den overordnede 

uddannelse. 
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7.3.2 Aflysning af udbud 

 

Figur 211 - ÅU/IDV-sektionen på PUE'en 

Læs mere om opsætning af ovenstående sektion på PUE i afsnit 6.3.1 Planlægningsuddannelseselementets sek-

tioner og felter, underafsnit ÅU/IDV (4). 

Publicering af udbuddet er beskrevet i afsnit 7.3 Publicering. 

Introduktion Hvis man aflyser et allerede udbudt og publiceret uddannelseselement på ÅU, har man i esas mulighed for at 

flytte allerede tilmeldte studerende til et andet fag. Det er desuden muligt at ændre PUE’en på ansøgninger, 

der er tilknyttet den aflyste PUE. 

Aflysning af PUE Vil man aflyse et udbudt fag, skal man på PUE’en angive en aflysningsårsag i feltet Aflysningsårsag. Man kan 

angive følgende aflysningsårsager: 

• ”Manglende tilmeldinger” 

• ”Manglende ressourcer” 

• ”Ændret trend” 

• ”Ændret studieordning” 

• ”Andre årsager” 

Se Figur 212 - Aflysning af udbud for placering af feltet. 
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7.4 Masseimport af ansøgere og ansøgninger 

 

Figur 212 - Aflysning af udbud 

Når man har angivet en aflysningsårsag, kan man deaktivere PUE’en via kontekstmenuen, og derved sætte den 

til status ”Aflyst”.  

På den aflyste PUE, kan man bruge den relaterede visning, for at vælge de GUE'er (og dermed de studerende), 

der skal flyttes til en anden PUE. 

 

Figur 213 - Relaterede GUE'er 

På den listevisning, der kommer frem, kan man markere de GUE’er, der skal flyttes til en anden PUE. Herefter 

kan man masseredigere dem og på den måde vælge en ny PUE. Alternativt kan man inaktivere GUE’erne hvis 

de ikke længere skal gennemføres. Man har også mulighed for at finde de studerendes kontaktoplysninger 

gennem en avanceret søgning, så man kan give et tilbud om deltagelse på en anden PUE. 

Anvendelse For at masseimportere ansøgere og ansøgninger på ordinære uddannelser udenom Optagelse.dk, ÅU (og IDV), 

skal man hente importskabelonerne for ansøger og ansøgning. Læs mere i afsnit 3.8 Import af entitetsposter. 
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For import af ansøgere eller ansøgning skal man være på det pågældende skærmbillede. Begynd importen ved 

at trykke på Importér data (se Figur 214 – Importer data). Det eksempel, der vises i dette afsnit, tager udgangs-

punkt i importen af ansøgere.  

 

Figur 214 – Importer data 

Vælg .csv-filen og tryk Næste. På Gennemse oversigt over filoverførsel, klik Næste igen.  

På skærmbilledet som vises i Figur 215 – Vælg datatilknytning. Her skal man vælge ”ÅU/IDV-import af Ansø-

gere”, hvis man vil importere ansøgere, og ”ÅU/IDV-import af Ansøgninger”, hvis man vil importere ansøgnin-

ger. Klik på Næste. 

 

Figur 215 – Vælg datatilknytning 

Klik Næste igen i ”Gennemse oversigt over tilknytninger” og klik Send i det næste skærmbillede for at begynde 

importen af ansøgere eller ansøgninger. Ved at trykke på linket, der hedder Importer på næste skærmbillede, 

Bemærk: Det er vigtigt først at importere filen med ansøgere og dernæst filen med 

ansøgninger, da det på en ansøgning er påkrævet, at der er nævnt en ansøger.  
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7.5 Oprettelse af fag til tjek af adgangskrav og enkeltfagsopsætning  

kan man følge med i importprocessen. Hvis man ikke får klikket på linket, kan man altid gå under Administra-

tion -> Dataimport. Det vil også være her, at man bliver notificeret, såfremt der sker fejl i forbindelse med im-

porten. 

Introduktion Entitetsposter på entiteten ”Fag” bruges til at definere adgangskravene på en områdenummeropsætning. En-

keltfagsopsætningen matcher de fag, der kommer via ansøgningerne fra eksamensdatabasen, med de fag der 

er defineret i esas. 

Oprettelse af fag Fag oprettes af institutionsspecialisten, og der oprettes kun ét af hver fag med kombinationen fag og niveau. 

For eksempel oprettes faget ”matematik” med niveau A kun én gang på institutionen, det samme gør sig gæl-

dende for faget ”dansk B”. Når man opretter et fag, skal man angive fagnavn og niveau. I niveau kan man vælge 

mellem A, B, C og ”ingen værdi”. Navnet på faget bliver sat, når der gemmes, og består af ”fagnavn” + ”ni-

veau”, for eksempel ”matematik A”. 

 

Figur 216 - Oprettelse af et nyt fag 

Oprettelse af 
enkeltfagsopsætning 

Da fag fra eksamensdatabasen kan antage forskellige navn, eksempel ”mat A” eller ”matematik A” for det 

samme fag, findes der i esas en entitet ved navn enkeltfagsopsætning. Formålet med denne entitet er at mat-

che de oprettede fag, som nævnt ovenfor, med de fag der kommer ind fra eksamensdatabasen. 

 

Figur 217 - Oprettelse af en ny enkeltfagsopsætning 

På enkeltfagsopsætningen skal man angive det fag, man vil matche med. Det vil sige, at man i feltet ”Fag”, la-

ver et opslag mod det fag, man gerne vil bruge. Dernæst skal man angive et fagnavn og niveau. Fagnavnet vil 

være det navn, der kommer ind fra eksamensdatabasen på ansøgerens ansøgning. Se Figur 217 - Oprettelse af 

en ny enkeltfagsopsætning som eksempel på en enkeltfagsopsætning. Man kan ikke oprette den samme en-

keltfagsopsætning to gange. 

I eksemplet på ovenstående figur, er fagnavn angivet til ”Mat”. Hvis man opdager, at der kommer fag ind fra 

eksamensdatabasen, der hedder ”Matema”, skal man oprette endnu en enkeltfagsopsætning, som peger på 

faget ”Matematik A”. 
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Figur 218 - Sammenhængen mellem enkeltfagsopsætninger og fag 
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 Sagsbehandling af ansøgninger 

8.1 Formularer i ansøgningsvinduet 

Introduktion Det kommende kapitel vil introducere, hvordan esas håndterer ansøgninger. Indledningsvist beskrives flere af 

ansøgning-formularerne, inden kapitlet bevæger sig i en mere praktisk retning, og giver brugeren indblik i, 

hvordan ansøgninger sagsbehandles, og hvordan esas spiller sammen med KOT. 

 

Introduktion 
      

 

Optagelse / Tilmelding  Ansøgninger  Ansøgninger 

Ansøgning-entiteten anvendes til at dokumentere en ansøgers ansøgning om optagelse på en uddannelse. Den 

strukturerer forskellige informationer vedrørende ansøgningen såvel som sagsbehandlingen af den. Da det er 

muligt at ansøge om optagelse inden for forskellige områder med forskellige krav til visning og indhold, er det 

muligt at vælge mellem forskellige formularer på ansøgningsentiteten, som præsenterer indhold forskelligt: 

• Standard 

• Udenlandsk ansøgning 

• Kvote 2 

• Åben uddannelse 

• Gæstestuderende 

• Genindskrivning 

• Korte værkstedskurser 

Hver formular har sin egen visning og indhold, eftersom faner, sektioner, undergitre og felter er justeret i hen-

hold til typen af ansøgning. 

Se mere om formularer i afsnit 2.3 - Entitetsposter, under overskriften ”Formularer”. 

Anvendelse Tabel 42 - Oversigt over formularer på ansøgningsentiteten beskriver hver formulars formål: 

Ansøgningsformular Beskrivelse 

Standard Benyttes til behandling af ansøgninger til OU – både fra Optagelse.dk 

og tredjepartssystemer. Områdenummeropsætning er nødvendig. 

Udenlandske ansøgninger og ansøgninger til kvote 2 bør sagsbehand-

les via de respektive visninger til dette for at se alle relevante oplys-

ninger. 

Udenlandsk ansøgning Benyttes til behandling af ansøgninger fra udlandet til OU. Område-

nummeropsætning er nødvendig. Ansøgningerne vil hentes på lige fod 

med øvrige ansøgninger fra Optagelse.dk, her er blot tale om end an-

den visning en standardvisning. Benyttes ikke til udenlandske gæste-

studerende. 

Bemærk: Afsnittet 8.2.1 Ansøgning og optagelse på ÅU behandler ansøgninger i rela-

tion til ÅU. 
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Kvote 2 Benyttes til behandling af kvote 2-ansøgninger til OU fra Optagelse.dk 

og tredjeparts systemer. Områdenummeropsætning er nødvendig. 

Ansøgningerne vil hentes på lige fod med øvrige ansøgninger fra Op-

tagelse.dk, her er blot tale om en anden visning end standardvisnin-

gen. 

Åben uddannelse Benyttes til behandling af ansøgninger til ÅU og IDV. 

Gæstestuderende Benyttes til behandling af ansøgninger til et eller flere fag på OU fra 

tredjepartssystemer. 

Genindskrivning Benyttes til genindskrivning af tidligere studerende. 

Korte værkstedskurser Benyttes til behandling af ansøgninger til et enkelt fag på OU fra tred-

jeparts systemer. Denne type bruges til korte værkstedskurser på de 

maritime institutioner eller værkstedsskole på ingeniøruddannelsen. I 

begge tilfælde foregår det sideløbende med den studerendes ordi-

nære fuldtidsstudie. 

Tabel 42 - Oversigt over formularer på ansøgningsentiteten 

Valg af formular Der kan skiftes mellem de forskellige formularer ved at klikke på pilen i dropdown-feltet Ansøgning: […] over 

ansøgningens navn. Feltets navn ændrer sig med formularen, som brugeren vælger at få vist, eksempelvis ”An-

søgning: Standard” eller ”Ansøgning: Åben uddannelse”. 

 

Figur 219 - Vælg mellem formularer 

 

Bemærk: Valg af formular bevares på tværs af poster inden for samme entitet. Hvis 

brugeren vælger formular ”Standard” for en ansøgning, så vil samme formular vises, 

når man åbner en anden ansøgning, selvom denne måske er til ”Åben uddannelse”.  
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8.2 Håndtering af ansøgninger 

Introduktion Standard-formularen for ansøgninger anvendes til at sagsbehandle en ansøgers ansøgning om optagelse på 

OU. Den indeholder informationer vedrørende ansøgningen og muliggør sagsbehandlingen af den. Sagsbe-

handlingen foretager man direkte på ansøgning-formularen ved at ændre værdier i forskellige felter.  

I langt de fleste tilfælde vil informationen på formularen være udfyldt af ansøgeren, når ansøgninger indlæses 

fra Optagelse.dk, nemStudie eller andet tredjepartssystem. Det kan dog også udfyldes af brugeren i forbindelse 

manuel oprettelse. 

Dette afsnit er delt op i underafsnit, der beskriver de enkelte sektioner og undergitre på ansøgning-formularen 

for OU og beskriver, hvordan de forskellige felter bruges i sagsbehandlingen. 

Sektioner: Ansøgning 
+ ansøger 

 

Figur 220 - Ansøgning og ansøger 

Ansøgning-formularens første sektioner indeholder stamoplysninger om ansøgningen og ansøgeren. Informati-

onen kommer fra Optagelse.dk eller er indtastet manuelt af brugeren. En ansøgning navngives på denne måde: 

[Aktivitetsudbud] – [Ansøger].  

1. Ansøgning 

Felt Beskrivelse 

Områdenummer Opslag til det områdenummer, som ansøgningen er tilknyttet. Feltet angives au-

tomatisk baseret på værdien i områdenummeropsætningen, når ansøgningen 

gemmes. Se mere i afsnit 7.2 Områdenummeropsætning og dimensionering. 

Områdenummer- 

opsætning 

Feltet linker til den områdenummeropsætning, som ansøgningen relaterer sig til. 

Flere felter sættes derfor på baggrund af områdenummeropsætningen, mens 

nogle undergitre på ansøgning-formularen afhænger af værdierne i den. Feltet er 
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et obligatorisk opslagsfelt. Se mere i afsnit 7.2 Områdenummeropsætning og di-

mensionering. 

Ansøgningsopsætning Opslag til den ansøgningsopsætning, som ansøgningen er oprettet på. Ansøg-

ningsopsætningen angives automatisk på baggrund af områdenummeropsætnin-

gen, når ansøgningen gemmes. Se mere i afsnit 7.1 Ansøgningsopsætningen. 

Ansøgt dato Dato og tidspunkt for ansøgning om optag angives her. Feltet er obligatorisk.  

Tildelt studiestart Tildelt studiestart angives af systemet, når ansøgeren er blevet tilbudt og har tak-

ket ja til en studieplads. Datoen hentes fra den tilknyttede områdenummerop-

sætning og er relateret til dimensionering-sektionen på områdenummeropsæt-

ningen. Det er denne dato, der udgør studiestartsdatoen på studieforløbet, når 

ansøgeren oprettes som studerende. På områdenummeropsætningen findes ar-

bejdsprocessen "Fordel ansøgere", som fordeler ansøgningerne på de to studie-

startsdatoer, der er defineret for den pågældende opsætning. Denne dato indbe-

rettes til US2000, såfremt der ikke er en dato i feltet ” SU-startdato”. 

Ansøgningstype Angiver om ansøgningen er oprettet med eller uden NemID. 

Kilde Feltet indikerer, hvorfra ansøgningen kommer. Ansøgningen kan være oprettet 

manuelt, eller indlæst fra Optagelse.dk eller tredjepart, hvilket angives i feltet.  

KOT ID Ansøgningen får et ID på Optagelse.dk. Dette nummer registreres i feltet KOT ID.  

Aktivitetsudbud Opslag til aktivitetsudbuddet, som ansøgningen relaterer sig til. Aktivitetsudbud-

det angives automatisk på baggrund af områdenummeropsætningen. Brugeren 

skal dog udfylde feltet, hvis esas ikke kan finde et match ved tjek mod område-

nummeropsætningen. Hvis der er flere aktivitetsudbud tilknyttet områdenum-

meropsætningen, tilføjes aktivitetsudbuddet via områdespecialiseringen (se af-

snit 7.2 Områdenummeropsætning og dimensionering). 

Ønsket studiestart Ansøgeren kan i forbindelse med oprettelsen af ansøgningen angive, hvornår 

vedkommende ønsker at starte på uddannelsen. 

SU-startdato Hvis ansøgeren er berettiget til SU før studiestart, angives det her. Denne dato 

benyttes i stedet for den tildelte studiestart i forbindelse med indberetning til SU. 

Foretrækker vinter Hvis en uddannelse udbydes to gange årligt, vil der være en sommer- og vinter-

start. Hvis ansøgeren ønsker vinterstart, angives dette i feltet.  

Standby Feltet angiver, hvorvidt ansøgeren ønsker en standbyplads eller ej.  

Tilsagn Hvis ansøgeren ved forrige optag har fået tilsagn om at blive optaget på den an-

søgte uddannelse, kan det angives her. Hvis dette er tilfældet, kan ansøgeren ind-

læse dokumentation for tilsagn som bilag. 

Grønlandsk  

særordning 

Feltet angiver, hvorvidt ansøgeren er tilknyttet den grønlandske særordning. 

Tabel 43 - Felter i ansøgning-sektionen 

Når en Ansøgning bliver oprettet i esas oprettes der automatisk Kommunikation. Kommunikationen afhænger 

af, om Ansøgningens tilknyttede Uddannelsesstrukturs (gennem aktivitetsudbuddet) uddannelsestype er Ordi-

nær uddannelse (OU) eller Åben uddannelse (ÅU). 
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Figur 221 – Der oprettes automatisk Kommunikation, når ansøgningen bliver oprettet. 

2. Ansøger 

Ansøger-sektionen udfyldes med informationer fra den tilknyttede ansøger-entitetspost. Når man opretter en 

ansøgning manuelt, udfyldes informationen om ansøgeren, når opslagsfeltet Ansøger udfyldes med navnet på 

ansøgeren. Se Figur 222 - Ansøger-sektionen ved oprettelse for eksempel. 

 

Figur 222 - Ansøger-sektionen ved oprettelse 

Hvis ansøgeren ikke allerede eksisterer i esas, er det muligt at hurtigoprette en ansøger via ”+ Ny(t)”-ikonet 

nederst i opslagsfeltet. Se afsnit 8.6 Ansøgeren for beskrivelse af ansøger-entiteten og dens felter.  

Ved at trykke på knappen ”Deaktiver” på ansøger-entiteten kan man deaktivere ansøgeren, så denne får status 

”Inaktiv”, mens eventuelle relaterede ansøgninger ikke deaktiveres. Hvis man deaktiverer en ansøger og væl-

ger statustypen ”Slettet, vil ansøgeren ikke fremgå i listevisningerne over ansøgere, men vil kunne fremsøges 

ved hjælp af avanceret søgning. 

 

Bemærk: Som udgangspunkt bør man ikke anvende ”Aktiver” knappen på deaktive-

rede ansøgere, men i stedet indskrive ansøgeren på ny. 
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Sektioner: Status + 
opfølgninger 

 

Figur 223 - Status 

 

Figur 224 - Opfølgninger 

Den studieadministrative medarbejder kan sagsbehandle direkte på ansøgningen. Dette foregår blandt andet i 

felterne under Status [3]. I den kombinerede sektion Opfølgninger og Noter [4] kan brugeren desuden oprette 

opfølgninger og noter vedrørende den pågældende ansøgning.  

3. Status 

I status-sektionen kan brugeren, såvel som systemet, angive forskellige statusser og afgørelser for den pågæl-

dende ansøgning. I Tabel 44 - Felter i status-sektionen er automatikker opstillet i bullets. 

Felt Beskrivelse 

Sagsbehandlingsstatus Denne status kan sættes af både brugeren og systemet og indi-

kerer, hvor langt i sagsbehandlingen ansøgningen er. Feltet be-

står af følgende automatikker: 

• Når en ansøgning tildeles en bruger for sagsbehandling 

via -knappen i kontekstmenuen ændres status 

automatisk fra ”Ny” til ”Under behandling” 

• Når der angives en vilkårlig værdi i feltet Sagsbehand-

lingsafgørelse, ændres sagsbehandlingsstatussen auto-

matisk til ”Færdigbehandlet” 
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• Hvis ”Færdigbehandlet” er angivet, angives der en 

dato i feltet Færdigbehandlet dato. 

Sagsbehandlingsafgørelse Både brugeren og systemet kan angive en sagsbehandlingsafgø-

relse. Følgende automatikker indgår: 

• Når feltet udfyldes, ændres sagsbehandlingsstatussen 

automatisk til ”Færdigbehandlet”. 

• Hvis ”Ikke-optagelsesberettiget” eller ”Afslag” angives i 

feltet, så vises felterne Afslagsbegrundelsestype og Af-

slagsbegrundelse. 

• Hvis integrationsstatussen sættes til ”Annulleret”, an-

gives ”Annulleret” ligeledes for Sagsbehandlingsafgø-

relse.  

Færdigbehandlet dato Datofeltet sættes automatisk, når ansøgningen gemmes som 

”Færdigbehandlet”.  

Optagelsesafgørelse Afgørelsen kan angives manuelt af brugeren, eller automatisk af 

systemet, når tilbagemeldingsfilen fra KOT indlæses. 

Optagelsesstatus Denne status kan sættes af både brugeren og systemet.  

• Optagelsesstatussen sættes automatisk til ”Tilbudt”, 

når optagelsesafgørelsen har værdien ”Studieplads” el-

ler ”Standbyplads”.  

• Efterfølgende vil ”Bekræftet”, ”Nej tak” eller ”Ikke sva-

ret” angives afhængigt af ansøgerens svar (eller man-

gel på samme).  

Frist for bekræftelse Feltet udfyldes med den værdi, der er angivet i feltet ”Pladstil-

budssvarfrist” på den relaterede områdenummeropsætning, så-

fremt der fremgår én. 

Optagelsesstatus dato Datofeltet sættes automatisk, når ansøgningen gemmes med en 

værdi i optagelsesstatus-feltet. 

Status dato Der angives automatisk en dato i feltet, når der foretages en æn-

dring i feltet Sagsbehandlingsstatus. 

Status ændret af Der angives automatisk en bruger i feltet, når der foretages en 

ændring i feltet Sagsbehandlingsstatus. 

Tabel 44 - Felter i status-sektionen 

Når feltet Optagelsesstatus bliver ændret på en Ansøgning, oprettes der automatisk Kommunikation. Kommu-

nikationsskabelonen afhænger af, om Ansøgningens tilknyttede Uddannelsesstrukturs (gennem aktivitetsud-

buddet) uddannelsestype er Ordinær uddannelse (OU) eller Åben uddannelse (ÅU). Desuden afhænger Kom-

munikationsskabelonen af værdierne i andre felter: Betinget optaget, Optagelsesafgørelse og Tildelt studie-

start. Når Optagelsesstatus på en Ansøgning ændres, oprettes der Kommunikation, hvis den ny Optagelsessta-

tus er én af de fire på figuren. Figuren viser kun Kommunikation for ansøgninger til OU. 
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Figur 225 – Der oprettes automatisk Kommunikation når optagelsesstatus ændres (OU) 

For ÅU oprettes der kun Kommunikation, såfremt feltet Optagelsesstatus ændres til ”Optaget”. 

 

Figur 226 - Der oprettes automatisk Kommunikation når optagelsesstatus ændres (ÅU) 

4. Opfølgninger og noter 

Opfølgninger og noter deler en sektion, hvilket vil sige, at de vises i det samme område på ansøgning-formula-

ren. Hvis brugeren vælger Opfølgninger, omhandler sektionen dette. På samme måde kan man vælge Noter, 

hvorefter sektionen vil udgøres af note-relateret information.  

 

Figur 227 - Opfølgninger og noter 
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Det er muligt at oprette opfølgninger direkte på ansøgningen via Opfølgninger. Her vil systemoprettede excep-

tions ligeledes fremgå, såfremt de eksisterer for den pågældende ansøgning. Se afsnit 3.4 Opfølgninger for 

mere information om opfølgninger. 

Ansøgningen er en af få entiteter i esas, hvor man kan angive noter. Ved at vælge Noter, kan brugeren oprette 

fritekstnoter for den pågældende ansøgning. Noter eksisterer på den entitetspost, hvorpå de er oprettet. Det 

er derudover muligt at fremsøge forskellige noter via den avancerede søgning. Se afsnit 2.7 Avanceret søgning. 

Undergitter: Alle 
ansøgninger 

5. Alle ansøgninger 

En ansøger kan søge om optagelse på flere uddannelser samtidig – både inden for samme juridiske uddannel-

sesinstitution og på tværs af institutioner (Se afsnit 3.1 Business units, afdelinger og teams ). Hvis ansøgnin-

gerne er tilknyttet uddannelser under samme juridiske uddannelsesinstitution, så vil der oprettes én ansøger i 

esas, som vil have alle ansøgningerne tilknyttet. I undergitteret Alle ansøgninger vises alle de ansøgninger un-

der samme uddannelsesinstitution, der deler ansøger. 

 

Figur 228 - Oversigt over ansøgninger 

Sektioner: 
Adgangsgrundlag + 
Særlig tilladelse & 
Dispensationer 

Sektionerne Adgangsgrundlag [6] og Dispensationer og merit [7] udfyldes af ansøgeren i forbindelse med an-

søgning om optag eller af brugeren ved manuel oprettelse eller tilretning af en ansøgning. Det vil af disse sekti-

oner fremgå, hvilket adgangsgrundlag ansøgeren har, og om ansøgeren ansøger om optag med særlig tilladelse 

eller dispensation. Af Dispensationer og merit fremgår dog også en række sagsbehandlingsfelter. 

 

Figur 229 - Adgangsgrundlag 
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Figur 230 - Dispensationer og merit 

6. Adgangsgrundlag 

Adgangsgrundlag-sektionen er speciel i den forstand, at det er feltet Adgangsgrundlag, der bestemmer, hvilke 

felter der vises i sektionen. Det varierer afhængigt af værdien i adgangsgrundlaget. Tabel 45 - Felter på ad-

gangsgrundlag-sektionen beskriver alle de felter, der potentielt kan vises. 

Felt Beskrivelse 

Adgangsgrundlag Der er en række foruddefinerede uddannelseskategorier, der kan angives 

i dette felt.  

Eksamenstype Feltet angiver, hvilken type gymnasial uddannelse, ansøgeren har. Dette 

foregår via opslag til foruddefinerede eksamenstyper. 

Eksamenstype – beskrivelse Feltet angiver, hvilken type (ikke-gymnasial) uddannelse, ansøgeren har. 

Feltet er et fritekstfelt. 

Karaktergennemsnit Udfyldes med den eventuelt genberegnede kvotient, der indberettes til 

KOT. Ansøgeren prioriteres efter denne værdi på KOT-indberetningsli-

sten. 

Eksamensresultat Ansøgerens rene gennemsnit fra eksamensbeviset. 

Eksamensår Årstal for ansøgerens dimission.  

Eksamensland Hvis den adgangsgivende uddannelse er udenlandsk, kan landet, hvor 

uddannelsen er opnået, angives i dette felt. Lande i esas skal være en del 

af ISO 3166-1 standarden. 

Total points Der kan angives et total antal point, hvis ”International Baccalaureate 

(IB)” er angivet i Adgangsgrundlag. 

Danskprøve Ved ”Udenlandsk eksamen” kan ansøgeren angive, hvorvidt vedkom-

mende har taget en danskprøve ved at afkrydse feltet.  

Danskprøve niveau Ved ”Udenlandsk eksamen” kan ansøgeren angive, hvilket niveau ved-

kommende har taget en danskprøve på.  

Danskprøve år Ansøgeren kan angive årstallet for danskprøven, såfremt ”Udenlandsk 

eksamen” er valgt under Adgangsgrundlag.  
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Klassetrin Ved ”Folkeskolen” kan ansøgeren indtaste hvilket klassetrin de afsluttede 

folkeskolen på. 

Uddannelsens navn Ved valg af ”Erhvervsakademiuddannelse”, ”Bachelor” eller ”Kandidat”, 

skal ansøgeren udfylde uddannelsens navn i nemStudie. 

Tabel 45 - Felter på adgangsgrundlag-sektionen 

 

7. Dispensationer og merit 

Sektionen udgøres både af felter, som ansøgeren angiver, og af sagsbehandlingsfelter. De sidste fire rækker i 

Tabel 46 - Felter på sektionen for dispensationer benyttes af brugeren til at sagsbehandle. 

Felt Beskrivelse 

Startmerit Feltet markeres automatisk, hvis feltet Tidligere fuldført videregående 

udd. på ansøgning-sektionen er markeret. Brugeren kan ligeledes af-

krydse feltet, hvis ansøgeren grundet andre forhold er berettiget til 

startmerit. 

Obligatorisk merit Brugeren kan notere obligatorisk merit i dette felt.  

Baggrund for merit Brugeren kan notere baggrunden for merit i dette felt. 

Bemærkninger til merit Brugeren kan notere bemærkninger til merit i dette felt. 

Erhvervserfaring Brugeren kan notere, at ansøgeren har fået dispensation for erhvervs-

erfaring, 

Uddannelse Brugeren kan notere, at ansøgeren har fået dispensation for erhvervs-

erfaring. 

Adgangskrav (RKV) Hvis feltet er markeret, har ansøgeren angivet, at vedkommende er 

blevet realkompetencevurderet til at kunne starte på uddannelse og 

har modtaget et RKV-adgangsbevis.  

Tidligere fuldført kandidatud-

dannelse 

Hvis ansøgeren har udfyldt, at vedkommende har bestået en kandidat-

uddannelse inden studiestart på den uddannelse, vedkommende nu 

søger ind på, vil der tilføjet et flueben i feltet samt i feltet ”Startmerit”. 

Ansøgning om dispensation for 

kandidatregel 

Brugeren kan vælge, om ansøgning om dispensation for dobbelt ud-

dannelse ”Mangler” eller er ”Vedlagt”. 

Tabel 46 - Felter på sektionen for dispensationer 

Sektion: Tjek af 
adgangsgrundlag 
Undergitter: Alle fag 

Sektionen Betinget optag anvendes til sagsbehandling, hvor brugeren kan angive, hvorvidt optagelse er betin-

get. Alle fag-undergitteret anvendes derimod ikke til sagsbehandling, eftersom det udgøres af de fag og karak-

terer, som ansøgeren har registreret i eksamensdatabasen.  

Bemærk: For ansøgninger fra nemStudie vil der ikke være værdier i felterne for gen-

nemsnit eller point. I stedet vil disse felter være tomme og kræve sagsbehandling. 
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Figur 231 - Tjek af adgangsgrundlag 

 

Figur 232 – Alle fag 

8. Automatisk tjek af adgangskrav 

For at foretage et tjek mod de gymnasiale fag- og karakterkrav der er angivet på områdenummeropsætningen, 

skal den studieadministrative medarbejder enten tilgå den tilknyttede områdenummeropsætning og køre ar-

bejdsprocessen ”Tjek adgangskrav for tilknyttede ansøgninger”, eller køre arbejdsprocessen ”Tjek adgangskrav 

for ansøgning” direkte fra ansøgningen. 

Begge arbejdsprocesser matcher automatisk ansøgerens fag fra eksamensdatabasen med de adgangskrav, der 

er defineret på områdenummeropsætningen. Resultatet af tjekket står i sektionen ”Betinget optag” som be-

skrevet i afsnit 8.2 -  

Håndtering af ansøgninger, under Sektion: Tjek af adgangsgrundlag 

Undergitter: Alle fag. 

Er der sket tilpasninger på de enkelte ansøgninger eller i enkeltfagsopsætningen, kan arbejdsprocessen køres 

igen. 

Felt Beskrivelse 

Adgangsgrundlag op-

fyldt (Manuel) 

Tjekfelt til manuel behandling af adgangskrav. Dette felt skal udfyldes ma-

nuelt af den studieadministrative medarbejder. Hvis arbejdsprocessen for 

tjek af adgangskrav køres efter der er sket manuel behandling af adgangs-

kravene, opdateres dette felt ikke. 

Adgangsgrundlag op-

fyldt (System) 

Dette felt udfyldes af systemet når arbejdsprocessen ”Tjek adgangskrav for 

tilknyttede ansøgninger” køres fra områdenummeropsætningen. 

Adgangsgrundlag be-

skrivelse 

Resultatet af arbejdsprocessen ”Tjek adgangskrav for tilknyttede ansøgnin-

ger” vises her. Den studieadministrative medarbejder vil kunne se en be-

skrivelse af de mangler, der måtte være på ansøgningen, hvis der ikke kan 

matches mellem ansøgningens fag og de fag, der er sat op i esas, samt hvis 

adgangskravene er opfyldt. 

Tabel 47 - Betinget optag 

9. Alle fag 
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Alle fag-undergitteret udfyldes med data fra eksamensdatabasen. Hvis en ansøger er registreret i eksamensda-

tabasen, oprettes vedkommendes registrerede fag og karakterer under Alle fag. Hvert fag indeholder desuden 

information vedrørende årstal, eksamenstype, institutionen og lignende. 

 

Undergitre: 
Gymnasiale fagkrav + 
karakterkrav 

På områdenummeropsætningen kan der angives gymnasiale fag- og karakterkrav. Hvis dette er tilfældet, vil 

kravene fremgå af de to undergitre Gymnasiale fagkrav og Gymnasiale karakterkrav.  

 

Figur 233 - Gymnasiale fag- og karakterkrav 

10. Gymnasiale fagkrav 

Af dette undergitter fremgår de gymnasiale fag, som områdenummeropsætningen kræver, at ansøgeren har 

bestået. Hvis der er angivet gymnasiale fagkrav på områdenummeropsætningen, ville disse automatisk vises på 

en relateret ansøgning. Undergitteret vil være tomt, hvis der ikke er angivet gymnasiale fagkrav på område-

nummeropsætningen.  

11. Gymnasiale karakterkrav 

Dette undergitter angiver, om der er karakterkrav tilknyttet områdenummeropsætningen. Mens undergitteret 

Gymnasiale fagkrav blot stiller krav om, at et givent fag er gennemført, så oplyser Gymnasiale karakterkrav 

om, at de pågældende fag skal være bestået med en minimumkarakter. Disse oprettes ligeledes automatisk på 

ansøgningen, hvis de findes på den tilknyttede områdenummeropsætning. 

Sektioner: 
Sagsbehandling + 
integrationsfelter 

 

Figur 234 - Sagsbehandling og integrationsfelter 

12. Sagsbehandling 

Sektionen Sagsbehandling er, som navnet antyder, en samling af felter, der anvendes til sagsbehandling. Her 

kan brugeren registrere, hvorvidt forskellige kriterier er mødt, og om relevant dokumentation er vedlagt. 

 

Bemærk: Alle fag udfyldes kun med data, hvis ansøgeren er indlæst fra Optagelse.dk 

og findes i eksamensdatabasen. Ansøgere fra nemStudie vil derimod blot have eksa-

mensbevis vedlagt som bilag, såfremt de har vedhæftet det.  
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Felt Beskrivelse Udløser ansøgningshandling 

Alle bilag modtaget Brugeren kan markere feltet, hvis 

alle bilag er modtaget.  

- 

Eksamensbevis Brugeren kan vælge, om eksa-

mensbevis ”Mangler” eller er 

”Vedlagt”. 

Hvis brugeren angiver ”Mang-

ler”, vil ansøgeren modtage en 

e-mail om, at der er ny post at 

forholde sig til i nemStudie. I 

nemStudie vil der stå, at ansø-

ger mangler at uploade et ek-

samensbevis. 

SIU: Nyt på nemStudie (OU) 

SIU: Nyt på nemStudie (ÅU) 

Motiveret ansøgning Brugeren kan vælge, om motiveret 

ansøgning ”Mangler” eller er 

”Vedlagt”. 

Hvis brugeren angiver ”Mang-

ler”, vil ansøgeren modtage en 

e-mail om, at der er ny post at 

forholde sig til i nemStudie. I 

nemStudie vil der stå, at ansø-

ger mangler at uploade en mo-

tiveret ansøgning. 

SIU: Nyt på nemStudie (OU) 

SIU: Nyt på nemStudie (ÅU) 

Dok. for uddannelse Brugeren kan vælge, om doku-

mentation for uddannelse ”Mang-

ler” eller er ”Vedlagt”. 

Hvis brugeren angiver ”Mang-

ler”, vil ansøgeren modtage en 

e-mail om, at der er ny post at 

forholde sig til i nemStudie. I 

nemStudie vil der stå, at ansø-

ger mangler at uploade doku-

mentation for uddannelse. 

SIU: Nyt på nemStudie (OU) 

SIU: Nyt på nemStudie (ÅU) 

Frist manglende dokumentation Feltet indikerer fristen for, hvornår 

ansøgeren senest kan opdatere bi-

lag. Det er muligt at opdatere bilag 

frem til forskellige frister, selvom 

ansøgningen er indsendt.  

- 

Rykker sendt Brugerne kan angive, hvorvidt en 

rykker til ansøger er sendt eller ej. 

- 

Adgangskrav opfyldt Brugeren kan angive, om adgangs-

krav er opfyldt. 

Hvis brugeren sætter flueben i 

feltet, vil det udløse en besked 

til ansøgeren med følgende 

kommunikationsskabelon: 

 

SIU: Opfylder adgangsgrundlag 

(OU) 

Beståede fag godkendt Brugeren kan angives, hvorvidt de 

beståede fag er verificeret og god-

kendt. 

- 

Forhåndsoptaget Brugeren kan angive, om ansøge-

ren er forhåndsoptaget eller ej. 

- 

Dok. for erhvervserfaring Brugeren kan vælge, om doku-

mentation for erhvervserfaring 

”Mangler” eller er ”Vedlagt”. 

Hvis brugeren angiver ”Mang-

ler”, vil ansøgeren modtage en 

e-mail om, at der er ny post at 

forholde sig til i nemStudie. I 

nemStudie vil der stå, at ansø-

ger mangler at uploade doku-

mentation for uddannelse. 
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SIU: Nyt på nemStudie (OU) 

SIU: Nyt på nemStudie (ÅU) 

Bemærkninger Feltet er et fritekstfelt, hvor bruge-

ren kan angive en bemærkning.  

Dette felt sendes som en an-

søgningshandling til nemStu-

die, og kan ses på ansøgningen 

i nemStudie. 

 

SIU: Nyt på nemStudie (OU) 

SIU: Nyt på nemStudie (ÅU) 

Tilmeldt gymnasiale fag Hvis ansøgeren er tilmeldt ad-

gangsgivende, gymnasiale fag, 

markeres feltet. Når det markeres, 

vises feltet Tilmeldte fag, hvori 

brugeren kan angive de specifikke 

fag, som ansøgeren er tilmeldt. 

- 

Gymnasiale fag i gang Hvis ansøgeren er i gang med at 

tage adgangsgivende gymnasiale 

fag, markeres feltet. Når det mar-

keres, fremgår feltet Fag i gang. 

Her angives de specifikke fag, som 

ansøgeren er i gang med. 

- 

Betinget optag Feltet angiver, hvorvidt optaget er 

betinget eller ej. 

- 

Betingelser Hvis optaget er betinget, skal bru-

geren angive baggrunden herfor i 

feltet Betingelser. 

- 

Opfølgningsdato Hvis optaget er betinget, er det li-

geledes obligatorisk at udfylde en 

opfølgningsdato.  

- 

Opfylder betingelser Såfremt ansøgeren opfylder betin-

gelserne, afkrydser brugeren feltet 

Opfylder betingelser.  

- 

Tabel 48 – Sagsbehandling 

Når feltet Sagsbehandlingsafgørelse bliver ændret på en Ansøgning, oprettes der i visse tilfælde automatisk 

Kommunikation, hvis sagsbehandlingsafgørelsen er ”Afslag”. Den benyttede Kommunikationsskabelon afhæn-

ger af, om Ansøgningens tilknyttede Uddannelsesstrukturs uddannelsestype er Ordinær uddannelse (OU) eller 

Åben uddannelse (ÅU). 

Desuden afhænger den benyttede Kommunikationsskabelon af den valgte Afslagsbegrundelse. For afslag med 

begrundelsen, at adgangskrav ikke er opfyldt, benyttes en særlig Kommunikationsskabelon, hvis ansøgningen 

er fra Optagelse.dk. I figuren er det vist, at der kun oprettes Kommunikation for ansøgninger til OU og ÅU, hvis 

en Kommunikationsskabelon er markeret med henholdsvis ”(OU)” og ”(ÅU)”. 
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Figur 235 - Når feltet Sagsbehandlingsafgørelse bliver ændret, oprettes der automatisk Kommunikation 

 

 

13. Integrationsfelter 

Integrationsstatusfelter kan betegnes som sagsbehandlingsfelter, der kan anvendes, hvis en integration ople-

ver udfordringer med at mappe data.  

 

Sektion: 
International 
ansøgning og merit 
Undergitter: 
Kvalifikationspoint 

Både international ansøgning og merit-sektionen samt kvalifikationspoint-undergitteret benyttes til sagsbe-

handling. Brugeren kan angive, hvorvidt visse kriterier er mødt for internationale ansøgninger, samt tildele po-

int for kriterier relateret til kvote 2-ansøgninger. 

Bemærk: Integrationsfelterne er ikke tiltænkt at være en aktiv del af daglig studiead-

ministration, men kan anvendes, såfremt der skulle blive behov for det, eksempelvis 

hvis en integration har svært ved at mappe en bestemt information.  

Tip: Listevisningen Betinget optag – opfølgningsdato overskredet indeholder alle an-

søgninger med betinget optag, hvor opfølgningsdatoen er overskredet. Det er således 

let at skabe overblik samt minimere risikoen for manglende opfølgning. 

Bemærk: esas opretter automatisk en ansøgningshandling, som giver ansøgeren be-

sked om at uploade bilag, hvis et felt vedrørende dokumentation har angivet ”Mang-

ler”. Dette gælder kun nemStudie. Se afsnit 9.1 Opsætning af nemStudie i esas. 
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Figur 236 - International ansøgning 

 

Figur 237 - Kvalifikationspoint 

14. International ansøgning og merit 

I forbindelse med sagsbehandlingen af en international ansøgning, skal brugeren forholde sig til sektionen In-

ternational ansøgning og merit. Her har brugeren mulighed for at angive oplysninger, der udelukkende vedrø-

rer internationale ansøgninger.  

Felt Beskrivelse 

Selvbetaler Her kan brugeren angive, om ansøgeren er en udenlandsk selvbetaler. 

Agent Hvis der er en agent tilknyttet den internationale ansøgning, kan brugeren 

angive det her.  

Sprogtest Brugeren kan angive, hvorvidt ansøgeren har en sprogtest. 

ST1 Sendt Hvis ST1 er sendt, kan brugeren markere feltet.  

Bemærkning til sprogtest Brugeren kan angive eventuelle bemærkninger til sprogtesten. 

Opholdstilladelse Feltet markeres, hvis der er vedlagt dokumentation for opholdstilladelsen. 

Opholdstilladelse OK Brugeren kan markere feltet, hvis opholdstilladelsen er gyldig.  

Opholdstilladelse, be-

mærkning 

Brugeren kan markere, hvis der er bemærkninger til ansøgerens opholdstilla-

delse. 

Tuition Fee betalt Hvis ansøgeren har betalt tuition fee, kan brugeren markere feltet.  

Scholarship Hvis ansøgeren optages med et scholarship, kan brugeren markere feltet.  

Tabel 49 - International ansøgning og merit 
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15. Kvalifikationspoint 

Det er muligt at tilføje kvalifikationspoint i undergitteret, hvori brugeren kan tildele ansøgeren point baseret på 

særlige kvalifikationskriterier. Kriterierne skal være opsat på ansøgningens relaterede områdenummeropsæt-

ning for at kunne blive tilføjet til undergitteret. Brugeren kan benytte funktionen i forbindelse med sagsbe-

handling af kvote 2-ansøgninger til at angive kvalifikationspoint for hvert kvalifikationskriterium. Se mere i af-

snit 8.3.1 Kvalifikationspoint. 

 

Undergitre: 
Kommunikation 
(ansøgning) + 
Videregående 
uddannelse 

 

Figur 238 - Kommunikation og videregående uddannelse 

16. Kommunikation (Ansøgning) 

Undergitteret er tilknyttet nemStudie og giver brugeren mulighed for at kommunikere med ansøgeren. Via ”+ 

Ny(t)” i opslagsfeltet kan brugeren oprette en entitetspost for kommunikation til ansøgeren. Her er det muligt 

at angive vilkårene for kommunikationen, herunder om ansøgeren kan respondere til beskeden og vedhæfte 

bilag. Kommunikationen kan præciseres via et meddelelsesemne samt indhold for meddelelsen.  

Hvis brugeren ofte sender den samme type af kommunikation til ansøgere, er det i forbindelse med oprettel-

sen af kommunikation, muligt at oprette en kommunikationsskabelon. Her kan brugeren definere indholdet af 

en standardkommunikation, som kan genbruges ved at angive den i opslagsfeltet Kommunikationsskabelon. 

Kommunikationsskabeloner kan ligeledes opsættes, så de automatisk sendes, hvis bestemte kriterier er mødt. 

Se afsnit 9.3 - Kommunikation med ansøgere under sagsbehandlingen af ansøgninger. 

 

 

Figur 239 - Adgangskrav på ansøgning opfyldt 

17. Videregående uddannelser  

Hvis ansøgeren har angivet i ansøgningen på Optagelse.dk eller i nemStudie, at vedkommende har været ind-

skrevet på en videregående uddannelse, angives det i dette undergitter, når ansøgningen er indlæst.  

Tip: Man kan med fordel åbne bilag til ansøgningen i et skærmbillede og have sektio-

nen kvalifikationspoint på et andet skærmbillede. Således kan man give kvalifikations-

point samtidig med, at man læser bilagene. 
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Figur 240 - Videregående uddannelser 

Brugeren kan ved manuel oprettelse eller tilretning af ansøgning oprette en entitetspost med oplysninger 

herom via ”+ Ny(t)” i opslagsfeltet. Herefter åbner et nyt vindue med en række fritekstfelter vedrørende den 

videregående uddannelse. Entitetsposten kan kun være tilknyttet en ansøgning og kan altså ikke benyttes på 

tværs af ansøgninger. Der kan være flere entitetsposter for videregående uddannelse tilknyttet én ansøgning. 

Undergitter: Bilag 

 

Figur 241 – Bilag på ansøgning 

18. Bilag 

Det er muligt at uploade bilag (op til 150 MB) via -knappen i kontekstmenuen. Bilag vil efterføl-

gende optræde i undergitteret af samme navn og få registreret dags dato under Upload dato. Hvis ansøgere 

opdaterer bilag via nemStudie eller Optagelse.dk, efter ansøgningen er indsendt, så vil bilaget blive opdateret i 

esas. I disse tilfælde vil integrationsstatussen under status-sektionen være ”Bilag opdateret”. Opdatering af 

bilag er dog afhængig af, at datoen i Frist manglende dokumentation ikke er overskredet.  

 

Ved at klikke på et bilag, åbnes det i et nyt vindue, hvor det er muligt at læse bilaget direkte i esas-vinduet 

samt angive, om bilaget er læst eller ej. Det er desuden muligt at angive forskellige kategorier for bilaget og 

definere, om det er et adgangsgrundlag, tilsagn eller lignende. Feltet Sidst hentet opdateres automatisk af sy-

stemet, hver gang bilaget hentes af et tredjepartssystem. 

 

Bemærk: Bilag slettes som udgangspunkt 180 dage efter oprettelse. På afdelingen kan 

brugeren angive, hvor lang tid før 180-dages punktet, at esas skal sende en notifika-

tion vedrørende uafhentede bilag, der snart slettes.  

Bemærk: Bilag med beviser med 13-skalaen skal omregnes og indtastes manuelt i an-

søgningen. Dog omregnes og angives beviser med 13-skalaen fra eksamensdatabasen 

automatisk i 7-trinsskalaen. 
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Via -knappen i kontekstmenuen er det muligt at bladre igennem bilag, hvis der er mere end ét. Det er 

derfor ikke nødvendigt at lukke og åbne vinduer mellem hvert bilag, da alle bilag for anøgningen kan håndteres 

i samme vindue.  

 

Figur 242 - Bilag 

 

Undergitter: KOT-
grupper 

 

Figur 243 - KOT-grupper 

19. KOT-grupper 

I undergitteret KOT-grupper er det muligt at tilføje relevante KOT-gruppe-tilmeldinger. Ansøgninger fra Opta-

gelse.dk skal tilknyttes KOT-gruppe-tilmeldinger, da det danner grundlag for clearing i KOT (se mere i afsnit 8.4 

Håndtering af KOT-ansøgninger).  

Det er muligt at vælge mellem dem, som er tilknyttet den relaterede områdenummeropsætning. Det er ligele-

des muligt at tilknytte flere KOT-grupper via ”+ Ny(t)” i opslagsfeltet.  

KOT-grupperne 10 til 29 (begge inklusive) tilføjes kun ansøgninger med enten Dansk gymnasial eksamen, Inter-

national Baccalaureate (IB) eller Udenlandsk eksamen. 

Tip: Via den avancerede søgning er det muligt at fremsøge eksempelvis ulæste bilag, 

hvis man ønsker et overblik over de bilag, der mangler at blive behandlet.  
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8.2.1 Ansøgning og optagelse på ÅU 

Undergitre: (diverse) 
Kvote 2 

 

 

Figur 244 - Kvote 2 dokumentation 

De seks undergitre benyttes i forbindelse med kvote 2-ansøgninger. Såfremt ansøgeren har angivet erfaring og 

lignende, der er relevant for kvote 2-ansøgningen, oprettes det automatisk her, når ansøgning indlæses/over-

føres. Eventuelle entitetsposter danner – sammen med bilag - grundlag for tildeling af kvalifikationspoint. Se 

afsnit 8.3.1 Kvalifikationspoint. 

Undergitter Formål 

Prøver udover adgangsgivende ud-

dannelse 

Her angiver ansøgeren dokumentation for andre typer af ud-

dannelse ud over den, der er angivet i adgangsgrundlag-sekti-

onen.  

Erhvervserfaring, -praktik og militær-

tjeneste 

Her angives ansøgerens historik i forhold til erhvervserfaring 

eller -praktik samt militærtjeneste. 

Andre aktiviteter efter det 15. fyldte 

år 

Her angives ansøgerens historik i forhold til andre aktiviteter 

efter det 15. fyldte år, der kan være relevant i forhold til 

kvote 2.  

Højskoleophold, dagskole m.m. Her angives ansøgerens historik i forhold til højskoleophold, 

dagskole eller lignende. 

Udlandsophold Her angives ansøgerens historik i forhold til udlandsophold. 

Prøver ikke gym. eller videreg. ni-

veauer 

Her angives ansøgerens historik i forhold til prøver, der ligger 

uden for gymnasiale eller videregående niveauer. 

Tabel 50 - Kvote 2 dokumentation 

 

Introduktion Ansøgere og ansøgninger til ÅU kan komme fra nemStudie eller et andet tredjepartssystem. Hvis ansøger og 

ansøgning kommer fra nemStudie eller et andet tredjepartssystem, vil de to entitetsposter oprettes i esas, når 

ansøgeren har sendt sin ansøgning. Det er også muligt at oprette ansøger og ansøgning én ad gangen eller 

vælge at masseimportere ansøger og ansøgning. Læs mere om dette i afsnit 7.4 - Masseimport af ansøgere og 

ansøgninger. 

Tip: Undergitrene er redigerbare, det vil sige, at det er muligt at skifte ændre værdien i 

felterne uden at skulle åbne hver enkelt entitetspost. 
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Ansøgningen til ÅU skal også sagsbehandles. For ÅU er der i esas en særskilt ansøgningsformular, der viser de 

felter, der skal udfyldes specifikt for ÅU. For en gennemgang af de øvrige felter; læs mere i afsnit 8.2 

Håndtering af ansøgninger. 

 

Ansøgningsformular
en 

Ansøgningsformularen for ÅU adskiller sig fra ansøgningsformularerne for OU ved kun at beskæftige sig med 

én PUE ad gangen. Hver ansøgning på ÅU er til en PUE. Hvis en studerende vil tage flere fag på ÅU samtidig, 

skal der oprettes en ansøgning for hvert fag. 

Det er ikke muligt at sende flere ansøgninger på samme PUE. Såfremt en ansøger forsøger at sende en ansøg-

ning til en PUE, som de allerede har en ansøgning til, vil de få vist en advarsel, der fortæller dem, at det ikke er 

muligt at fortsætte. Er der blot tale om en anden PUE på samme SUE, vil ansøger få vist en advarsel, der gør 

dem opmærksom på, at de har en igangværende ansøgning på uddannelsen, men de har stadig mulighed for at 

fortsætte ansøgningen.  

I det følgende afsnit, er det kun det markerede felt på Figur 245 - Ansøgningsformular for ÅU der beskrives. For 

en forklaring af de resterende felter, henvises til afsnit 8.1 Formularer i ansøgningsvinduet. 

 

Figur 245 - Ansøgningsformular for ÅU 

Felterne på ansøgningsformularen for ÅU beskrives i Tabel 51 - Felter på ansøgningsformular for ÅU. 

Felt Beskrivelse 

[1] Debitortype I dette felt angiver man hvilken type debitor, der skal betale for det på-

gældende fag. Man kan vælge mellem: 

• Person 

• Rekvirent 

Tip: I ansøgningsvinduet, kan du i undergitteret ”Bilag” se et ansøgningsresumé, hvis 

ansøgeren har søgt via nemStudie. På denne måde kan du se, hvordan den oprindelige 

ansøgning har set ud. 
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• Ansættelsessted 

• Øvrig 

• Ingen fakturering 

Vælger man Rekvirent, fremkommer et felt til udfyldelse af rekvirent-

type, samt feltet Virksomhed/institution. 

Vælger man Ansættelsessted eller Øvrig, vises feltet Virksomhed/institu-

tion. 

Vælger man Person, oprettes der et faktureringsgrundlag og -linjer på 

den person, der optages som studerende. 

Vælger man Ingen Fakturering, fremkommer der et felt ”Årsag til ingen 

fakturering”, som skal udfyldes. Ønsker man en ny årsag, skal man op-

rette den direkte i opslagsfeltet. 

[2] Aktivitetsudbud Dette felt viser aktivitetsudbuddet, som PUE’en er en del af. Feltet er 

låst og kan ikke ændres. 

[3] Virksomhed/institution Her skal man angive den virksomhed eller institution, som skal betale 

fakturaen for faget. Det vil være for denne virksomhed eller institution, 

at faktureringsgrundlaget- og linjerne oprettes. 

[4] Bemærkninger til ansøg-

ning 

I dette fritekstfelt kan man angive eventuelle bemærkninger til betalin-

gen. Disse oplysninger sendes ikke videre til Navision STAT. 

[5] Planlægningselement I dette opslagsfelt finder man den PUE, som ansøgeren søger ind på. På 

ÅU er det kun muligt at søge ind på én PUE pr. ansøgning. 

Tabel 51 - Felter på ansøgningsformular for ÅU 

Hvis ansøgeren findes i esas i forvejen, når man importerer nye filer med ansøger og ansøgning, vil ansøgeren 

ikke blive overskrevet.  

Når ansøgeren vælger "Min arbejdsgiver betaler" på nemStudie, skal ansøgeren yderligere vælge mellem of-

fentlig eller privat ansættelsessted. Hvis ansøgeren vælger offentligt ansættelsessted, vises søgeresultater fra 

søgefeltet kun, hvis de indeholder et EAN-nummer. Det er således ikke muligt at vælge et søgeresultat fra en 

offentlig institution, hvor EAN-nummeret ikke er tilgængeligt. Hvis feltet "Virksomheden jeg leder efter, ikke er 

mulig at fremsøge" er tjekket af, er feltet med EAN-nummeret obligatorisk, og ansøgningen kan ikke sendes, 

før feltet er udfyldt.  

Hvis ansøgeren vælger privat ansættelsessted, søges der kun på CVR eller P-Nummer i søgefeltet. Hvis "Virk-

somheden jeg leder efter, ikke er mulig at fremsøge” er tjekket af for privatansatte, er der mulighed for at ind-

taste CVR-nummer eller P-nummer. 

Dersom ansøgeren allerede har været tilknyttet en anden GUE for ÅU, vil esas komme med en advarsel om, at 

den studerende allerede er kendt i esas. Når man trykker ”OK” til at fortsætte, vil den pågældende tidligere 

GUE sættes på det allerede eksisterende studieforløb. 

 

Såfremt en unik identifikator fremgår på ansøgeren, i form af for eksempel CPR-nummer, vil esas bruge den 

ansøger, der allerede findes i systemet og tilknytte ansøgningen automatisk. 

Bemærk: Den studerende kan også kan være kendt fra en anden uddannelsesinstitu-

tion. I dette tilfælde vil det oprettede studieforløb også vise GUE’er, som den stude-

rende har taget på den anden uddannelsesinstitution. 
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Overførsel til 
studerende og 
studieforløb 

Når ansøgningen er færdigbehandlet, og ansøgeren har bekræftet den tilbudte studieplads, overføres ansøger 

og ansøgning til studerende og studieforløb på samme måde som for OU.  

Når studieforløbet og den tilhørende GUE er oprettet, oprettes der samtidig også et faktureringsgrundlag og 

faktureringsgrundlagslinjer, samt rekvirent på studieforløbet, hvis denne er angivet som debitor. Fakturerings-

grundlaget og -linjerne oprettes på baggrund af de oplysninger, der er angivet på ansøgningen i form af debi-

toroplysninger og på PUE’ens gebyrtype. 

 

Bemærk: Det er muligt for studerende at ansøge om optagelse og blive optaget på 

den samme SUE flere gange, hvis den studerende ikke har gennemført sin GUE. Der 

oprettes nye faktureringsgrundlagslinjer, og der udløses også STÅ igen. 
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8.3 Kvote 2 

Introduktion 
      

 
Optagelse / Tilmelding  Ansøgninger  Ansøgninger 

Kvote 2-ansøgninger adskiller sig i sagsbehandlingen fra andre typer af ansøgninger. I esas vil institutionsspeci-

alister sætte kvalifikationskriterier op, der definerer kvote 2-relevant erfaring. Dette kan anses som et pointsy-

stem, som kan benyttes til at tildele kvote 2-ansøgninger point og på den måde sortere dem efter kvalifikatio-

ner (se mere i afsnit 8.3.1 Kvalifikationspoint). Selve tildelingen af point foregår via kvalifikationspoint på de 

enkelte ansøgninger i forbindelse med ansøgningen (se mere i afsnit 8.3.1 Kvalifikationspoint). 

Anvendelse I esas findes en specifik ansøgningsformular for kvote 2-ansøgninger kaldet Ansøgning: Kvote 2. Formularen 

indeholder færre faner og sektioner end formularen for OU, eftersom den kun indeholder elementer, der er 

relevant for kvote 2-sagsbehandling.  

 

Figur 246 - Valg af ansøgningsformular 

Sagsbehandlingen af ansøgninger til kvote 2 tager udgangspunkt i ansøgerens vedlagte bilag og relevant erfa-

ring af forskellig art. Dette fremgår af undergitrene Bilag samt Kvote 2 (se mere om disse afsnit i 8.2- Håndte-

ring af ansøgninger). Kvote 2-undergitrene skaber overblik over en ansøgers erfaring og kategoriserer disse i 

forskellige områder, herunder uddannelse udover adgangsgivende uddannelse, erhvervs-/praktikerfaring og 

lignende. Dokumentation for erfaring/uddannelse kan yderligere vedlægges som bilag. 

 

Når man som studieadministrativ medarbejder sagsbehandler en kvote 2-ansøgning, og der mangler bilag som 

dokumentation, kan man ændre sagsbehandlingsstatus til ”Bilag mangler”. Der sendes herefter en besked til 

ansøgeren via nemStudie, om at de skal overføre det manglende bilag. 

Tip: I feltet ”Ansøgning ændret” påføres dato og tidspunkt for en ændring i en af føl-

gende felter på ansøgningen og dens relaterede entitetsposter: Ansøger, Ansøgning, 

”Andre aktiviteter efter det 15. fyldte år”, Enkeltfag, ”Erhvervserfaring, -praktik og mi-

litærtjeneste”, ”Højskoleophold, dagskole m.m.”, ”Prøver udover adgangsgivende ud-

dannelse”, Udlandsophold, Ansøgningshandlinger, Bilag, Kommunikation, KOT-gruppe 

tilmelding, ”Prøver der ikke er gymnasialt eller videregående niveau”, Supplerende 

Kurser. 
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8.3.1 Kvalifikationspoint 

 

Figur 247 - Kvote 2-bilag 

 

Introduktion   

 

Kvalifikationspoint anvendes ved sagsbehandling af kvote 2-ansøgninger. Den studieadministrative medarbej-

der har mulighed for at tildele en ansøgning point for hvert opstillet kriterie, der er relevant for at blive taget i 

betragtning til kvote 2-optag. På den måde vil hver kvote 2-ansøgning få tildelt et antal point, som danner et 

sammenligningsgrundlag.  

Kriterierne betegnes i esas som kvalifikationskriterier og angives af institutionsspecialister på en eller flere om-

rådenummeropsætninger. Se mere om kvalifikationskriterier i afsnit 7.2 Områdenummeropsætning og dimen-

sionering. 

Anvendelse For at anvende kvalifikationspoint er det en forudsætning, at der er tilknyttet kvalifikationskriterier til ansøg-

ningens relaterede områdenummeropsætning. Hvis dette er tilfældet, så oprettes kvalifikationspoint automa-

tisk i undergitteret af samme navn, når ansøgninger indlæses. Medmindre kvalifikationspoint deles, så vil de 

altid blive oprettet med værdien ”0” i kolonnen Point. Deling af kvalifikationspoint beskrives i det næste under-

afsnit.  

 

Figur 248 - Kvalifikationspoint 

Man kan angive værdien for et kvalifikationspoint ved at klikke i feltet Point for den pågældende entitetspost. 

Herefter er det muligt at indtaste et antal point, så længe det ikke overgår Max. point, som er defineret af kva-

lifikationskriteriet på den relaterede områdenummeropsætning. Kvalifikationskriteriet bestemmer ligeledes 

Tip: Når et bilag er åbent, er det muligt at bladre igennem alle bilag, der er tilknyttet 

ansøgningen. Dette foregår via  -knappen i kontekstmenuen. Brugeren behøver 

derfor ikke åbne hvert bilag individuelt.  
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kvalifikationspointenes visningsrækkefølge i undergitteret, hvilket fremgår af kolonnen Rækkefølge. Endeligt 

angiver Antal ansøgninger, hvor mange ansøgninger fra samme ansøger kvalifikationspointet deles imellem.  

Nederst i undergitteret findes feltet Kvalifikationspoint sum, som automatisk summerer de forskellige kvalifika-

tionspoint. Feltet er låst for redigering.  

 

Deling af 
kvalifikationspoint 

Kvalifikationspoint kan deles, såfremt det er angivet på kvalifikationskriteriet. Deling betyder, at kvalifikations-

point deles mellem ansøgninger for samme ansøger. Det afhænger dog af, at kvalifikationspointenes relate-

rede kvalifikationskriterie – udover at være delt – er tilknyttet ansøgningernes respektive områdenummerom-

sætninger. Se Figur 249 - Delt kvalifikationskriterium for visualisering.  

 

Figur 249 - Delt kvalifikationskriterium 

I eksemplet vil kvalifikationspointet deles mellem ansøgning 1 og 2, eftersom kvalifikationskriteriet er tilknyttet 

begge ansøgningers områdenummeropsætninger. Det vil sige, hvis der angives 10 point for kvalifikationspoin-

tet på ansøgning 1, så vil dette automatisk overføres til kvalifikationspointet på ansøgning 2. Synkroniseringen 

foregår uanset, om der er tale om første tildeling af point eller senere redigering af allerede angivne point.  

Synkroniseringen sker desuden ved nyoprettelse af delte kvalifikationspoint. Hvis ansøgning 1 har point angivet 

for et delt kvalifikationspoint ved ansøgning 2’s oprettelse, så vil kvalifikationspointet på ansøgning 2 oprettes 

med en værdi, der er lig med kvalifikationspointets værdi på ansøgning 1.  

Brugeren kan se, hvilke ansøgninger et kvalifikationspoint er delt imellem, ved at klikke på det pågældende 

kvalifikationspoint på en af de ansøgninger, det fremgår af. Når kvalifikationspointet er åbent, kan man tilgå en 

listevisning over ansøgningerne ved at vælge ”Ansøgninger” i den relaterede visning. 

 

Bemærk: K-filen, der sendes til KOT indeholder blandet andet kvote 2-ansøgninger, 

som sorteres efter kvalifikationspoint. De ansøgninger med flest kvalifikationspoint vil 

tilbydes kvote 2-plads først. Se mere i afsnit 8.4 

Håndtering af KOT-ansøgninger. 

Bemærk: Kvalifikationspoint deles kun, hvis det er angivet på det relaterede kvalifika-

tionskriterium. Hvis det ikke deles, er hvert kvalifikationspoint uafhængigt af andre an-

søgninger og værdier – og overskrives derfor ikke. Såfremt der ændres i om kvalifika-

tionskriterierne deles på områdenummeropsætningen, slår dette igennem på ansøg-

ningerne. 
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8.4 Håndtering af KOT-ansøgninger 

Introduktion Når sagsbehandlingen af alle ansøgninger for en ansøgningsopsætning (læs mere i afsnit 7.1 Ansøgningsopsæt-

ningen) er færdig, skal der genereres indberetningsfiler til KOT og ansøgerne skal informeres om optag, 

standby eller vinteroptag. De enkelte institutioner sender tilbud om studie- eller standbyplads til ansøgere, 

mens KOT varetager afsendelse af afslag til ansøgere, der ikke kan tilbydes plads.  

Processen for det studieadministrative arbejde i forbindelse med optagelse på ordinære uddannelser, omfatter 

behandling og registrering samt optagelse af studerende på en uddannelse. I Figur 250 - Proces for ansøgnin-

ger til OU, er processen, fra en ansøger sender en ansøgning om optagelse på en uddannelse, til de er indskre-

vet på et studie, skitseret.  

 

Figur 250 - Proces for ansøgninger til OU 

Trin Beskrivelse af processen for ansøgninger 

Ansøger sender ansøgning. Ansøger sender ansøgning om optagelse på en uddannelse. 

esas henter automatisk ansøgninger. esas henter automatisk ansøgninger til aktuelle uddannelser på 

aktuelle optag. Ansøgeren og dennes ansøgninger oprettes i esas. 

Ansøgninger sagsbehandles og sæt-

tes på KOT-grupper. 

Den studieadministrative medarbejder behandler ansøgningen, 

hvor esas understøtter sagsbehandlingen på baggrund af oplys-

ninger fra områdenummeropsætningerne i forhold til at sætte de 

relevante KOT-grupper på ansøgningerne. Sagsbehandlingsstatus 

anvendes til løbende at følge med i, hvor langt ansøgningen er i 

sagsbehandlingen, eksempelvis ”ny”, ”under behandling” eller 

”færdigbehandlet”. Se afsnit 8.2 - Håndtering af ansøgninger. 

Fordeling af ansøgere I de tilfælde ét KOT-nummer har både sommer- og vinteroptag, 

skal ansøgerne fordeles. Læs mere i afsnit 7.2.3 - Fordeling af an-

søgere på sommer- og vinterstart. 



esas Brugervejledning  8 Sagsbehandling af ansøgninger 
8.4 Håndtering af KOT-ansøgninger 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 216 
 

Ansøger får afslag på ansøgning. Hvis de krævede forudsætninger ikke er nået, kan der hentes be-

sked om dette via nemStudie eller andet tredjepartssystem, som 

herefter giver ansøgeren besked herom. 

Efter KOT-clearing opdateres ansøg-

ninger for KOT-grupper på baggrund 

af tilbagemeldingsfiler. 

Efter KOT-clearing af ansøgninger vil den studieadministrative 

medarbejder ved hjælp af tilbagemeldings-filer, opdatere hver 

ansøgning for hver KOT-gruppe i esas. esas opdaterer automatisk 

ansøgningen med optagelsesafgørelsen ”Optaget studieplads”, 

”Optaget standbyplads” eller ”Ikke optaget”. 

Arbejdsproces for at oprette stude-

rede og studieforløb køres. 

Når ansøgeren har accepteret studiepladsen, kan man køre ar-

bejdsprocessen, som overfører ansøger og ansøgning til stude-

rende og studieforløb. Studieforløbet oprettes således på bag-

grund af oplysningerne om ansøgeren og ansøgningen. Dette kan 

også udføres manuelt. Optagelsesstatus på ansøgningen sættes 

til ”Bekræftet”. 

Indberetning til myndigheder. Når relevante registreringer er foretaget, indberettes de til myn-

dighederne. 

Tabel 52 - Procesbeskrivelse for ansøgning til OU 

I det efterfølgende beskrives sagsbehandling af ansøgninger om optagelse på en uddannelse. 

Kør regeltjek Forud for indberetning til KOT kan esas kontrollere, at indberetningen er klar, og således kan man få et overblik 

over ansøgninger med fejl. Under sagsbehandlingen kan man trykke på knappen ”Kør regeltjek” på ansøgnings-

opsætningen, som laver KOT-kontroltjek. Dette KOT-kontroltjek tjekker eksempelvis for fejl i KOT-grupper og 

kvotient. 

Feltet "KOT-kontrolfejl" på en ansøgning kan vise fejlbeskeder i forbindelse med kontrol af indberetningslisten. 

Dette felt gør det muligt at fremsøge alle ansøgninger i et optag, som indeholder fejl. Man vil med denne søg-

ning kunne finde de ansøgninger, som skal udbedres inden indberetningsfilerne genereres og sendes til KOT. 

På ansøgningsbilledet vil disse fejl desuden være vist som en notifikationsbjælke i toppen af skærmbilledet. På 

ansøgningsopsætningen vises et undergitter, som indeholder alle ansøgninger tilknyttet ansøgningsopsætnin-

gen, som har en KOT-kontrolfejl. 

Herunder er en tabel, som beskriver de forskellige fejl, samt i hvilken situation de markeres en på ansøgning. 

Fejlkode Beskrivelse Procedure for kontrol 

102 CPR-nummer mangler Ansøgninger, hvor ansøgeren ikke har an-

givet CPR-nummer, markeres. 

109 Kvotient er ikke mellem 2.0 og 13.7 Ansøgninger, med kvotient Karaktergen-

nemsnit uden for disse to værdier, mar-

keres. 

110 Ansøgeren mangler kvotient i kvote 1-

gruppe 

Ansøgninger i KOT-gruppe 10-19 uden 

kvotient markeres. 

112 Der er indberetninger i gruppe 49, men 

ingen pladser 

Ansøgninger i gruppe 49, hvor det sam-

lede antal af ansøgninger i gruppe 49 er 

større end 999, markeres. 

116 Gruppeudelukkelse. Ansøger er også i 

gruppe <gruppe nr.> 

Ansøgninger i KOT-gruppe 30-59, som 

også er i 10-29, markeres. 

118 Minimumskvotienten er ikke overholdt Ansøgninger, som er relateret til en om-

rådeopsætning, hvor Min. Kvotient er sat 

og ansøgningens Kvotient Eksamensresul-

tat er mindre, markeres. 
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L01 Læreruddannelsen - Kvote 1 uden kvoti-

ent over 7.0 

Ansøgninger som er relateret til et områ-

denummer, der starter med 46, som er i 

KOT-gruppe 10-19, men som ikke har en 

eksamenskvotient Karaktergennemsnit 

over 7.0 markeres. 

L02 Læreruddannelsen - Kvote 2 med kvoti-

ent over 7.0 

Ansøgninger, som er relateret til et områ-

denummer, der starter med 46, som er i 

KOT-gruppe 20-29, men som har en eksa-

menskvotient Karaktergennemsnit over 

7.0, markeres. 

SB1 Standby - Inkonsistente standby grupper Ansøgninger, som er i gruppe 60-99, 60-

79, men som ikke er i 10- 49, 10-29 (50 

grupper under), markeres. 

KG1 Manglende KOT-gruppe Hvis der ikke er tilmeldt nogen KOT-

gruppe på ansøgningen. 

Tabel 53 - KOT-kontrolfejl 

KOT-indberetning Når man er færdig med at fordele ansøgninger på KOT-grupper, kan man indberette til KOT for clearing. Når 

man trykker på knappen KOT-indberetning på kontekstmenuen for ansøgningsopsætningen, vises et vindue, 

hvori man skal vælge, hvilken filtype man gerne vil have genereret af esas. Det er muligt at danne filerne flere 

gange i tilfælde af fejl inden afsendelse. Man kan vælge imellem følgende filtyper: 

• K17 – Indberetning 

• K18 – Afmelding 

• K19 – 2. runde optag 

• K20 – Vinteroptag 

• K21 – Nej-tak 

Når man har valgt sin filtype, trykker man på Generer. Herefter skaber esas den pågældende filtype, og den 

downloades til computeren. Herefter kan man overføre filen til Statens IT’s filkasse uden for esas. 

 

Figur 251 - Ansøgningsopsætning: Hentning af indberetningsfil til KOT 

For at kunne generere indberetningsfiler til KOT, skal følgende overholdes: 

• For K17 og K18 er det kun muligt at generere K-filer på ansøgningsopsætningen, når alle underlig-

gende ansøgninger har sagsbehandlingsstatus Færdigbehandlet. esas viser en fejlbesked, hvis der er 

mindst én ansøgning, som ikke er færdigbehandlet.  

• For K19, K20 og K21 kan indberetningerne udskrives uanset sagsbehandlingsstatus. esas vil springe 

ansøgningerne, der ikke er færdigbehandlede, over. 
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• Det er kun muligt at generere K17- og K18-filer på en ansøgningsopsætning, der er forbundet til Op-

tagelse.dk 

• Det er kun muligt at generere K-filer for de områdenumre, der er forbundet til ansøgningsopsætnin-

gen via områdenummeropsætningen. 

KOT-indlæsning For at opdatere allerede indlæste ansøgninger med tilbagemeldinger fra KOT, skal man trykke på knappen KOT-

indlæsning på kontekstmenuen på Ansøgningsopsætningen. Herefter vises et vindue, hvor man kan trække til-

bagemeldingsfilen over, så de bliver uploadet. Så snart filen er uploadet til serveren, vil indlæsningen af filerne 

starte. 

 

Figur 252 - Ansøgningsopsætning: KOT-indlæsning 

Det, der indlæses fra KOT i tilbagemeldingsfilerne, er KOT statuskode og KOT-bemærkning. Når KOT-tilbage-

meldingen er læst ind, kan der tilbydes ansøgerne, som er optaget, en studieplads. Der vil komme følgende 

statuskoder fra KOT: 

KOT statuskode KOT-bemærkning 

01-09 Optaget 

10 Ikke optaget 

11-12 Clearet 

20-29 Annulleret indberetning 

Tabel 54 - Ansøgningsopsætning: KOT-indlæsning 

Indsendelse af K-filer 
og clearing 

Når sagsbehandlingsafgørelsen sættes til ”OK”, indikerer det, at ansøgeren er godkendt til optagelse på den 

ansøgte uddannelse og kan indsendes til KOT på en K17-fil. Filen indeholder alle de ansøgere, som 

uddannelsesinstitutionen har angivet, opfylder adgangskravene for den pågældende uddannelse. 

Som et led i sagsbehandlingen tilknyttes ansøgningerne på de relevante KOT-gruppe-tilmeldinger, så de kan 

cleares af KOT. Efter KOT har foretaget clearing af alle indsendte ansøgninger, genereres der en 

tilbagemeldingsfil (TBM-fil) i KOT, som indlæses i esas. På baggrund af denne fil, kan uddannelsesinstitutionen 

tilbyde studiepladser til ansøgerne gennem nemStudie eller andre tredjepartssystemer. 

Efter ansøgeren har tilbagemeldt sit ønske om at benytte sig af den tilbudte studieplads, kan sagsbehandlingen 

færdiggøres, og optagelsesstatus sættes til Bekræftet. Herefter kan ansøgeren overføres til studerende. Læs 

mere om oprettelse af studerende og studieforløb i afsnit 10.2 Studieforløb. 

Afslag og 
afslagsbegrundelser 

De ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene og dermed ikke kan tilbydes optagelse af uddannelsesinstituti-

onen, sendes til KOT gennem en K18-fil. 
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Anden runde, nej-tak 
og vinter 

Udover at indberette optagelsesberettigede K17 og afslag K18 til KOT, skal der også indberettes svar til anden 

runde, nej-tak og vinteroptag.  

Anden runde-indberetningen skal indeholde de personer, der er optaget efter d. 26. juli. Det er en forudsæt-

ning, at de optagne har bekræftet, at de ønsker pladsen, da de vil blive slettet fra eventuelle andre optagelser. 

Ved 2. rundeoptagelsen indberettes ansøgere, der er blevet optaget og har bekræftet optagelsen. 

Nej-tak-indberetningen skal kun indeholde de personer, som er blevet tilbudt en ordinær studieplads pr. 26. 

juli, men som har sagt nej-tak til den tilbudte studieplads. 

Vinterindberetningen skal indeholde ansøgere, der er optaget på ledige pladser til vinterstart efter indberet-

ningen i 2. runde. Ved vinterindberetningen indberettes ansøgere, der er blevet optaget og har bekræftet op-

tagelsen, enten fra en standbyplads fra 26. juli eller nyoptagne. Derudover skal de ansøgere, der er optaget 

efter en selvstændig vinteroptagelsesrunde (uden for KOT), indberettes. 

Standby På nogle udbud kan ansøgere tilbydes en standbyplads, hvis de ikke bliver tilbudt en studieplads i første om-

gang. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis ansøgeren har et gennemsnit lige under årets adgangskvoti-

ent. Hvis nogle af de ansøgere, som er kommet ind på en uddannelse, ikke ønsker pladsen, eller hvis der er 

flere ledige pladser på uddannelsen, kan ansøgere med en standbyplads blive optaget.  

 

Bekræftelsen fra KOT, også kaldet tilbagemeldingsfil, angiver tilbagemelding for hver KOT-gruppe for hver an-

søgning. esas opdaterer automatisk ansøgningen med optagelsesafgørelsen med eksempelvis ”Optaget Studie-

plads”, ”Tilbudt Standbyplads” eller ”Ikke optaget”. 

 

Figur 253 - Eksempel på optagelsesafgørelse og optagelsesstatus 

Man kan markere ansøgninger, så det fremgår, at ansøger er tilbudt en standbyplads fra KOT, hvorefter ansø-

ger efterfølgende kan tilbydes en studieplads.  

 

Optagelsesafgørelse kan sættes til ”Standbyplads” og Optagelsesstatus til ”Tilbudt”. Derved er det muligt at 

markere på en ansøgning, at ansøgeren er tilbudt en standbyplads fra KOT. Felterne Optagelsesafgørelse og 

Optagelsesstatus kan sættes manuelt, men vil også blive sat, når tilbagemeldingsfilen indlæses. 

Bemærk: På samme måde som med andre ansøgninger vil tildelingen af standby pladser 

foregå i prioriteret rækkefølge. 

 

Tip: For at skabe overblik over hvilke områdenummeropsætninger, der har ledige 

pladser, er der oprettet en listevisning kaldet "Uddannelser med ledige pladser", som 

kan vælges på det personlige dashboard. 
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8.5 Oprettelse af nye studerende på uddannelsesinstitutionen 

Tilbydes en ansøger ikke en studieplads og har takket ja til standbyplads, gemmes ansøgningen til næste opta-

gelsesrunde. Derved vil en ansøger, der har takket ja til en standbyplads, og vedkommendes ansøgning være 

tilgængelig i esas, når næste optagelsesrunde begynder. Ansøgeren skal ved næste optagelsesrunde søge igen 

og uploade tilsagnsbrevet, som vedkommende modtog i forbindelse med tilbuddet om standbyplads.  

Venteliste Ansøgere, der får tilbudt en standbyplads, står på venteliste til at få en studieplads. Hvis der ikke kan tilbydes 

en studieplads samme år, kan ansøgere få tilbudt en plads året efter eller ved eventuel vinterstart.  

Ventelistenummer fra tilbagemeldingsfilen gemmes i KOT-gruppe-tilmelding posterne. På ansøgninger vises 

KOT-gruppe-tilmeldinger med en ventelistenummer-kolonne. På denne måde kan man se, hvilket nummer på 

ventelisten den enkelte ansøgning har. 

Arkivering af 
ansøgninger 

Alle ansøgninger, samt bilag arkiveres i esas og vil altid kunne tilgås i esas - også selvom, at ansøgningen ikke 

længere er aktiv i nemStudie. Dette gælder for alle ansøgninger og bilag, uafhængigt af optag eller ej. Oplysnin-

ger fra adgangsgrundlag overføres og gemmes på de optagne studerende. Dette betyder, at man som bruger 

ikke skal være bekymret for automatisk sletning af ansøgninger.  

I nemStudie skal brugeren være opmærksom på, at ansøgninger og de tilknyttede bilag, vil blive slettet efter 30 

dage, såfremt at ansøgningen ikke længere er aktiv, og der ikke har været aktivitet på den pågældende ansøg-

ning og bilag.  

Introduktion Når en ansøger har takket ja til en tilbudt studieplads, har brugeren mulighed for at oprette vedkommende 

som studerende med tilhørende studieforløb baseret på data fra henholdsvis ansøger- og ansøgning-entitets-

posten. Overførslen sker ved at en studieadministrativ medarbejder igangsætter arbejdsprocessen ”Overfør 

Ansøger og Ansøgning til Studerende og Studieforløb”.  

Anvendelse Arbejdsprocessen ”Overfør Ansøger og Ansøgning til Studerende og Studieforløb” kan startes via kontekstme-

nuen på én eller flere ansøgninger, enten på den enkelte ansøgning eller ved at vælge flere entitetsposter via 

en listevisning.  

For at arbejdsprocessen kan køres, skal ansøgningen opfylde en kombination af forudsætninger. Medmindre 

der er tale om en tidligere studerende, der ansøger om genindskrivning, så skal optagelsesafgørelse-feltet have 

værdi ”Studieplads”, mens ”Bekræftet” skal være angivet i optagelsesstatus-feltet. Kriterierne beskrives yderli-

gere i underafsnittet ”Forudsætninger”.  

Det er brugernes ansvar at sikre, at ansøgere og ansøgninger overføres efter behov. Det vil sige, at brugerne 

skal aktivere arbejdsprocessen før ansøgere, og ansøgninger oprettes som studerende og studieforløb. 

Selve processen for anvendelse er beskrevet i afsnit 15.1.1 - Opsætning af arbejdsprocesser under ”Anven-

delse”. 

 

Forudsætninger Følgende forudsætninger skal som minimum være til stede for at arbejdsprocessen ”Overfør Ansøger og An-

søgning til Studerende og Studieforløb” kan køres succesfuldt på en færdigbehandlet ansøgning, udover øvrige 

obligatoriske felter: 

Bemærk: Studerende skal altid indskrives ved hjælp af ansøgning-entiteten. Dette er 

blandt andet for at sikre, at studieforløbsentiteten oprettes med de nødvendige felter 

og logik. 
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Ansøgning- 

formular 

Optages på Ansøger Studie-

startsdato 

Optagelses 

afgørelse 

Optagelses-

status 

Standard Aktivitetsudbud Land + enten CPR-

nummer eller fød-

selsdato og køn 

Tildelt Studieplads Bekræftet 

Udenlandsk  

ansøgning 

Aktivitetsudbud Land + enten CPR-

nummer eller fød-

selsdato og køn 

Tildelt Studieplads Bekræftet 

Kvote 2 Aktivitetsudbud Land + enten CPR-

nummer eller fød-

selsdato og køn 

Tildelt Studieplads Bekræftet 

Åben  

uddannelse 

PUE Land + enten CPR-

nummer eller fød-

selsdato og køn 

 Studieplads Bekræftet 

Gæste- 

studerende 

PUE’er Land + enten CPR-

nummer eller fød-

selsdato og køn 

 Studieplads Bekræftet 

Gen- 

indskrivning 

Studieforløb     

Korte værk-

stedskurser 

PUE Land + enten CPR-

nummer eller fød-

selsdato og køn 

 Studieplads Bekræftet 

Tabel 55 – Forudsætninger: ”Overfør Ansøger og Ansøgning til Studerende og Studieforløb” 

Automatisk 
oprettelse af person 
og relaterede 
personoplysninger 

Når en ansøger bliver til en studerende, oprettes der en person-entitetspost (og institutionsspecifikke person-

oplysninger) på baggrund af ansøgeren. 

Før esas forsøger at oprette en person, tjekker systemet, om der i forvejen findes en person med samme data i 

systemet på tværs af juridiske institutioner. Der findes to scenarier, hvis personen allerede eksisterer: 

• Hvis der allerede findes en person på den juridiske uddannelsesinstitution, som ansøgningen hører til, 

overskrives oplysningerne på personoplysninger-entitetsposten med rollen ”Studerende” for institutio-

nen. 

• Hvis der findes en person, som er knyttet til en anden juridisk uddannelsesinstitution deles person-enti-

tetsposten automatisk med den juridiske uddannelsesinstitution, som ansøgningen hører til.  

 

Tip: Hvis ansøgeren angiver at have gennemført en uddannelse, eller dele heraf, på en 

anden institution tilknyttet esas, kan man få delt oplysninger om studieforløbet. Læs 

mere i afsnit 8.6 - Ansøgeren, under Adgang til anden institutions oplysninger om ansø-

ger. 

Der oprettes desuden en institutionsspecifik personoplysning med rollen ”Studerende”, som ikke deles.  

Følgende felter overføres fra ansøger til person/personoplysninger: 

Ansøger Person Personoplysninger 

CPR-nummer CPR-nummer  - 

Alternativt CPR-nummer Alternativt CPR-nummer  - 

Statsborgerskab Statsborgerskab  - 
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Mobiltelefon - Mobiltelefonnummer  

Telefonnummer - Privat telefonnummer  

E-mailadresse - Privat e-mail  

Tabel 56 - Felter der overføres fra ansøger til person/personoplysninger 

Ved oprettelsen af personen vil adresseoplysninger kun blive overført for ansøgere med fiktive CPR-numre. 

Hvis ansøgeren har et validt CPR-nummer, registreres adresseoplysningerne på person-posten via integration 

til CPR registreret. En ansøgers adresse kan desuden altid findes på ansøger-entitetsposten. 

Automatisk 
oprettelse af 
studieforløb 

Når en ansøgning bliver til et studieforløb, overføres data fra ansøgningen og mappes på studieforløbet. Ejeren 

af ansøgningen sættes også som ejer på studieforløbet, når det er oprettet. Følgende felter kopieres eller op-

rettes på studieforløbet på baggrund af ansøgningen: 

Ansøgningstype Ansøgning Studieforløb 

Standard / udenlandsk ansøgning 

/ kvote 2 

Aktivitetsudbud Aktivitetsudbud 

Tildelt studiestart Studiestart 

Kilde Indskrivningsform 

Ansøger (sektion) Studerende 

Åben  

uddannelse 

PUE GUE 

Aktivitetsudbud Aktivitetsudbud 

Startdato (på PUE) Studiestart 

Debitortype Debitor 

Ansøger Studerende 

Gæstestuderende PUE GUE 

Aktivitetsudbud Aktivitetsudbud 

Staminstitution Staminstitution 

Startdato (på den tidligste 

PUE) 

Studiestart 

Indskrivningsform Indskrivningsform 

Ansøger Studerende 

Genindskrivning Studieforløb Studieforløb aktiveres på genind-

skrivningsdatoen 

Korte værkstedskurser PUE GUE 

Aktivitetsudbud Aktivitetsudbud 
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8.6 Ansøgeren 

Startdato (på PUE) Studiestart 

Kilde Indskrivningsform 

Ansøger Studerende 

Tabel 57 - felter kopieres /oprettes på baggrund af ansøgning til studieforløb 

Automatisk 
oprettelse af GUE’er 
(OU) 

Der oprettes automatisk GUE’er, når en ansøger optages som studerende på en OU. GUE’erne vil blive oprettet 

på baggrund af PUE’er. Det er derfor en forudsætning, at den uddannelsesstruktur, som der optages på, har en 

eller flere PUE’er oprettet. PUE’er oprettes automatisk, når aktivitetsudbuddet oprettes.  

Hvis der ikke er oprettet PUE'er, oprettes der en Exception på studieforløbet, som informerer brugeren om, at 

der er oprettet færre GUE’er end forventet, og studieforløbet er mangelfuldt. 

For efteroptag kan der oprettes GUE’er på PUE’er, der har en startdato, der ikke er mere end 30 dage før stu-

diestartsdatoen. For efteroptag kan den studerende altså blive tilmeldt PUE’er, der har startdato før studie-

start. 

 

Hvis uddannelse og studerende er SU-berettiget, vil der automatisk blive oprettet SU-hændelse for henholdsvis 

indskrivning og lønnet praktik. Læs mere i afsnit 14.2.1 - Indberetning til SU. 

 

Introduktion 
      

 
Optagelse / Tilmelding  Aktører  Ansøgere 

En ansøger i esas udgøres af personoplysninger for den person, der ansøger om optagelse på en uddannelse. 

Ansøgeren repræsenterer desuden den information om personen bag ansøgeren, der overføres til den stude-

rende. 

Anvendelse På skærmbilledet for ansøgeren kan man se ansøgerens personoplysninger og relationen til de ansøgninger, 

ansøgeren har sendt. I Tabel 58 - Ansøger kan man se en forklaring af de vigtigste felter og sektioner. 

Bemærk: Der vil ikke automatisk blive oprettet GUE’er, hvor den relaterede SUE er 

markeret som valgfri / valgfag. Det er op til den studieadministrative medarbejder at 

sikre oprettelse af disse, hvor nødvendigt. Det er muligt at massetilknytte PUE’er på 

listevisningen over studieforløb. 

 

Bemærk: Når en ansøger optages som studerende på ordinær uddannelse, bliver hele 

studieforløbet og alle obligatoriske GUE’er automatisk oprettet. Hvis praktikophold 

indgår på uddannelsen, oprettes de ligeledes automatisk på de pågældende GUE’er. 

Hvis der er en AUDD-kode eller profil på et obligatorisk fag, oprettes der først en GUE 

for faget, når der angives samme AUDD-kode eller profil på studieforløbet. 
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Figur 254 - Ansøger i esas 

# Sektion Beskrivelse 

1 Information om  

ansøger 

Denne sektion indeholder ansøgerens stamoplysninger. Ikke alle oplysnin-

ger beskrives. 

Hvis ansøgeren ikke har et dansk CPR-nummer, så vil der blive oprettet et 

fiktivt, når ansøgeren optages og oprettes som studerende.  

Evt. eIDAS PID hentes fra nemStudie og er personens offentlige ID fra bo-

pælslandet. 

Adresseoplysninger overføres kun til person, hvis der er udfyldt et fiktivt 

CPR-nummer. Hvis der er angivet et validt CPR-nummer, hentes adresseop-

lysninger fra CPR-registret. 

Mobiltelefonnummer og e-mailadresse angivet på ansøgeren overføres til 

entiteten personoplysninger, hvis ansøgeren optages. 

2 Ansøgninger I sektionen fremgår alle de ansøgninger, som ansøgeren har på den samme 

uddannelsesinstitution. Man kan både se aktive og inaktive ansøgninger. 

3 Findes allerede I denne sektion vil man kunne se, om ansøgeren allerede findes i esas. esas 

tjekker automatisk, om ansøgere findes i systemet i forvejen via sammenlig-

ning af CPR-nummer på ansøgeren og eksisterende CPR-numre i esas. 

4 Person Dette felt udfyldes med den person-entitetspost, som ansøgeren er overført 

til, hvis ansøgningen er godkendt, og ansøgeren er optaget. 

Tabel 58 - Ansøger 

Oprettelse Ansøgere oprettes fra Optagelse.dk, via et systemjob, der synkroniserer mod Optagelse.dk en gang i timen. An-

søgerens oplysninger overføres ind i esas fra nemStudie og tredjepartssystemer, og der er derfor meget sjæl-

dent brug for at oprette en ansøger manuelt. 

Manuel oprettelse 
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Ansøgere kan oprettes manuelt ved enten at vælge NY(T) i listevisningen for ansøgere eller ved at masseop-

rette ansøgere via en importfil (se afsnit 3.8 Import af entitetsposter). For manuelt at oprette en enkelt ansø-

ger, skal man udfylde ansøgerens stamoplysninger, herunder navn, CPR-nummer eller alternativt CPR-nummer, 

fødselsdato, køn, adresseoplysninger og kontaktoplysninger. Dernæst skal ansøgeren tilknyttes en ansøgning. 

Hvis ansøgeren har et dansk, validt CPR-nummer, opdateres adresseoplysninger automatisk, når ansøgeren 

overføres til en studerende.  

I tilfælde af, at en ansøger ved en fejl har tastet et forkert CPR-nummer, er det muligt for brugeren at opdatere 

dette i esas. Når CPR-nummeret er opdateret, vil feltet ”CPR-Oplysninger opdateres” have værdien ”ja”, hvilket 

indikerer at CPR-nummeret er validt. Dette vil ikke være gældende for alternative CPR-numre.  

Adgang til anden 
institutions 
oplysninger om 
ansøger 

I esas er det muligt at kontrollere, om en ansøger allerede har et inaktivt eller aktivt studieforløb på en anden 

institution. Kontrollen fungerer ved, at man på ansøgeren kan køre arbejdsprocessen ”Hent oplysninger om 

studerende”. Denne arbejdsproces laver et tjek mod ansøgerens CPR-nummer og henter følgende entitetspo-

ster, hvis de findes, fra anden institution: 

• Person 

• Studieforløb 

• GUE’er 

Når arbejdsprocessen er kørt, er det muligt at fremsøge person og studieforløb ved at søge på det CPR-num-

mer, ansøgeren er registreret på. Hvis der ikke kommer et resultat frem, er ansøgeren ikke registreret hos en 

anden institution. 

Ovenstående gør sig kun gældende for OU, da en ansøger kan have flere aktive og inaktive studieforløb på ÅU. 

Delingen af oplysninger ophører, når ansøgerens ansøgning får en sagsbehandlingsafgørelse. 

Log ind i nemStudie 
som ansøger 

Det er muligt at logge i nemStudie som ansøgeren for at hjælpe ansøgere, der har problemer med deres ansøg-

ninger. I kontekstmenuen på ansøgeren i esas skal man trykke på den knap, der hedder ”Vis i nemStudie”. Der-

efter føres man ind i nemStudie og kan se ansøgerens data, der er koblet op på den institution, man arbejder 

på. 

 

Figur 255 - Log ind i nemStudie som ansøger 
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 Selvbetjeningsfunktionalitet 

Introduktion Selvbetjeningsløsninger kan integreres med esas, for at ansøgere kan søge om optagelse, følge status på ansøg-

ninger, samt at studieadministrationen kan kommunikere med ansøgere. I det følgende vil selvbetjeningsfunk-

tionaliteten være beskrevet med udgangspunkt i nemStudie, men vil også kunne benyttes af andre tredjeparts-

systemer. 

Publicering af udbud Studieadministrationen vælger hvilke udbud, der kan søges på via selvbetjeningsløsninger, som eksempelvis 

nemStudie samt for hvilke udbud, ansøgere kan følge deres ansøgning. 

Den studieadministrative medarbejder kan: 

• Publicere udbud så ansøgere kan ansøge om optagelse og herunder opsætte: 

o Ansøgningsformularerne (Ansøgningskortopsætning) 

o Frister for ansøgning 

o Mulige adgangsgrundlag (Adgangskrav) 

o Særlige hjælpetekster (Ansøgningskorttekster) 

• Aktivere synkronisering af ansøgninger, så ansøgere kan følge deres ansøgning. Herunder: 

o Gøre ansøgere opmærksomme på manglende dokumentation (Ansøgningshandlinger) 

o Skrive beskeder til ansøgere og få svar (Kommunikation) 

o Tilbyde plads og få svar (Ansøgningshandlinger) 

o Give ansøgere individuelle frister for dokumentation og svar på tilbud 

Denne funktionalitet beskrives i de næste afsnit. 

Synkronisere 
ansøgninger 

Hvis studieadministrationen har valgt at publicere udbud og synkronisere ansøgninger, kan ansøgere gennem 

nemStudie eller andre selvbetjeningsløsninger: 

• Indsende ansøgning(er) med bilag 

• Eftersende supplerende materiale til ansøgning om optagelse (Eksempelvis eksamensbevis) 

• Opdatere kontaktinformationer 

• Følge status på ansøgning 

• Besvare tilbud om optagelse på uddannelse 

• Annullere ansøgning 

• Kommunikere med studieadministrationen i forbindelse med en specifik ansøgning 

Mulighederne for ansøgere afhænger af studieadministrationens opsætning i esas. Eksempelvis kan ansøgere 

kun indsende dokumentation og kommunikere med studieadministrationen, hvis dette er valgt, og de opsatte 

frister ikke er overskredet. 

Studerende Studerende kan gennem nemStudie eller andre selvbetjeningsløsninger: 

• Se og hente resultatudskrift 

• Se og hente bekræftelse på indskrivning på studiet 
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9.1 Opsætning af nemStudie i esas 

Dog vil allerede indskrevne studerende primært først tilgå eksisterende studieportaler, intranet eller lærings-

platforme, og herfra følge links til nemStudie og dets funktionalitet. 

Introduktion nemStudie er selvbetjeningsfunktionalitet til esas, som findes på nemStudie.dk. nemStudie understøtter aktivi-

teter for både ansøgere og studerende. nemStudie har teknisk adgang til de samme data, som institutionerne 

selv har adgang til, så institutionerne har mulighed for at benytte andre tredjeparts selvbetjeningsløsninger.  

Ansøgere kan ansøge om optag på eksempelvis top-up-uddannelse, efter- og vinteroptag samt ÅU. Derudover 

kan ansøgere indsende dokumentation og følge status på deres ansøgninger.  

Studieadministrationen kan kommunikere med ansøgere, eksempelvis hvis dokumentationen er mangelfuld. 

Dette gælder også for ansøgere, der har søgt om optagelse via optagelse.dk. Studerende kan se og hente resul-

tatudskrift (den samme som studieadministrationen kan generere i esas) og bekræftelse på indskrivning. 

nemStudie kan varetage flere dele af optagelsesprocessen. Når Optagelse.dk lukker, kan nemStudie under-

støtte processen efter indberetning af ansøgninger til KOT. Dette er tidligere typisk varetaget af tredjepartssy-

stemer eller lokale (manuelle) løsninger. Studieadministrationen foretager al opsætning af nemStudie i esas. 

Tilslutning til 
nemStudie 

Ved idriftsættelse af esas bliver uddannelsesinstitutionen automatisk tilsluttet mulighed for at benytte nem-

Studie. 

Uddannelsesinstitutionerne opsætter selv, hvilke udbud, der skal kunne fremsøges på nemStudie, og hvilke 

udbud, der skal benytte nemStudie til ansøgningssagsbehandling. 

Uddannelsesinstitutionerne kan vælge at lade deres ansøgere og studerende tilgå nemStudie via institutioner-

nes egen IDP og vælge at benytte esas ADFS eller WAYF. Se mere i dokumentet Brugertilslutningsvejledning. 

 

Tre kategorier af 
udbud 

Udbud publiceres på nemStudie.dk i tre kategorier, som er forskellige fra esas’ begreber: 

1. Uddannelse svarer til OU i esas 

o I esas tages der udgangspunkt i entiteten områdenummeropsætning. 

2. Efter- og videreuddannelse (EVU) svarer til ÅU 

o I esas tages der udgangspunkt i PUE, hvor uddannelsesstrukturens uddannelsestype er ÅU. 

3. Kurser svarer til IDV i esas 

o I esas tages der udgangspunkt i PUE, hvor Uddannelsesstrukturens Uddannelsestype er IDV. 

Publicerede uddannelser og efter- og videreuddannelser kan fremsøges på nemStudie.dk via forsiden. Publice-

rede IDV-kurser kan findes via links til hvert enkelt udbud.  

nemStudie 
eksempelvisning 

I esas er der mulighed for at få vist et eksempel på, hvordan publiceringen ser ud i nemStudie. For OU skal man 

tilgå den områdenummeropsætning, der har den pågældende publicering tilknyttet, og trykke på ”NEMSTUDIE 

Bemærk: For at give de studerende adgang til deres tiltænkte data, er det uddannelses-

institutionernes eget ansvar at holde esas-feltet esas_personoplysninger.esas_sso_id 

opdateret. Feltet findes under entiteten Personoplysninger under Person. 

https://goto.netcompany.com/cases/GTO659/UDFMUFMNS/esasimplementeringsmateriale/esas%20Brugertilslutning.pdf
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EKSEMPELVISNING” i kontekstmenuen. For ÅU og IDV skal man tilgå den PUE, der har den pågældende publice-

ring tilknyttet, og trykke på ”NEMSTUDIE EKSEMPELVISNING” i kontekstmenuen. 

 

Figur 256 - nemStudie eksempelvisning 

Afhængigheder 
mellem nemStudie 
og esas 

Følgende entiteter i esas har betydning for opsætning og udstilling i nemStudie eller tredjepartssystem: 

1. Adgangskrav 

2. Ansøgningskortopsætning 

3. Ansøgningskort 

4. Ansøgningskorttekst 

5. Publicering 

Sammenhængen mellem esas-entiteter og nemStudie i forbindelse med opsætning ses her. Det gælder for 

både OU og ÅU, at der skal oprettes en publicering, en ansøgningskortopsætning samt ansøgningskort, før at 

udbuddet kan publiceres i nemStudie eller andre tredjepartssystemer. 

 

Figur 257 - Sammenhænge mellem esas og nemStudie (opsætning) 

nemStudie henter følgende oplysninger fra esas og præsenterer dette i egen brugergrænseflade omkring publi-

cerede udbud. Bemærk, der er forskel på, om det er OU eller ÅU / IDV: 

Publicering af en PUE 

Felter fra Planlægningsuddannelseselement (PUE): 
 

Nr. Felt i esas Felt i nemStudie Eksempel Obligatorisk 

1 Navn - Børnefamilien og den sund-

hedsprofessionelle 

Ja 

2 Institutionsafdeling   Institution Københavns Professions-

højskole 

Ja 

3 Adresselinje 1 Adresse København Ja 



esas Brugervejledning  9 Selvbetjeningsfunktionalitet 
9.1 Opsætning af nemStudie i esas 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 229 
 

Tabel 59 – Oversigt over felter fra sektionen ”PUE” på et planlægningsuddannelseselement 

Felter fra sektionen ”ÅU/IDV” på PUE’en: 

 

Nr. Felt i esas Felt i nemStudie Eksempel Obligatorisk 

4 Undervisningsuge-

dag 

- Tirsdag Nej 

5 Starttidspunkt - Kl. 09:00 Nej 

6 Sluttidspunkt - Kl. 14:00 Nej 

7 Deltagerpris Deltagerpris 14.800,00 Nej 

Tabel 60 – Oversigt over felter fra sektionen ”ÅU/IDV” på en PUE 

Felter fra Publiceringen på PUE’en: 
 

Nr. Felt i esas Felt i nemStudie Eksempel Obligatorisk 

8 Adgangskrav Adgangsgivende uddan-

nelser 

Andet adgangsgrundlag 

Erhvervsakademiuddan-

nelse 

Bachelor 

Kandidat 

Nej 

9 Beskrivelse af sær-

lige krav 

Specifikke adgangskrav Du skal desuden have 

mindst to års relevant er-

hvervserfaring […] 

Nej 

10 Publiceringsperiode 

til 

Ansøgningsfrist 2021-09-21 Ja 

11 Supplerende oplys-

ninger 

(maks. 500 anslag 

inkl. mellemrum) 

Supplerende oplysnin-

ger 

Husk at have dokumenta-

tion klar […] 

Nej 

Tabel 61 – Oversigt over felter fra sektionen ”Publicering” på en PUE 

Felter fra det Strukturelle uddannelseselement (SUE), PUE’en tilhører: 
 

Nr. Felt i esas Felt i nemStudie Eksempel Obligatorisk 

12 Beskrivelse Beskrivelse Børn og unge i sundheds-

væsenet 

Nej 

Tabel 62 – Oversigt over felter fra entiteten ”Strukturelle uddannelseselementer” 

Felter fra sektionen ”Tidsfrister” på PUE: 
 

Nr. Felt i esas Felt i nemStudie Eksempel Obligatorisk 

13 Startdato Startdato  

(åååå-mm-dd) 

2021-09-07 Ja 

14 Slutdato Slutdato 

(åååå-mm-dd) 

2021-12-14 Ja 

Tabel 63 – Oversigt over felter fra sektionen ”Tidsfrister” på en PUE 

Felter fra Uddannelsesstrukturen, som PUE’en ligger under: 
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Nr. Felt i esas Felt i nemStudie Eksempel Obligatorisk 

15 Link til uddannelses 

hjemmeside 

Se uddannelsens 

 hjemmeside 

Klikbart Nej 

Tabel 64 – Oversigt over felter fra entiteten ”Uddannelsesstruktur” 

Se eksempel på præsentation i nemStudie, hvor ovenstående felter er synlige i figuren nedenfor.  

 

Figur 258 - Eksempel på PUE publiceret på nemStudie 

Publicering af en områdenummeropsætning: 

Felter fra den Uddannelsesstruktur som områdenummeropsætningen udbyder: 
 

Nr. Felt i esas Felt i nemStudie Eksempel Obligatorisk 

1 Uddannelsens navn - Procesteknologi Ja 

2 Link til uddannelses 

hjemmeside 

Se uddannelsens 

 hjemmeside 

Klikbart Nej 

Tabel 65 – Oversigt over felter fra entiteten ”Uddannelsesstruktur” 

Felter fra den ”Institution/Virksomhed” som aktivitetsudbuddet på områdenummeropsætningen ligger på: 
 

Nr. Felt i esas Felt i nemStudie Eksempel Obligatorisk 

3 Navn Institution SBSyd – Afdeling 1 Ja 

4 Adresselinje 1 Adresse Borups Alle 177 Ja 

Tabel 66 – Oversigt over felter fra entiteten ”Institution/Virksomhed” 

Felter fra sektionen ”Dimensionering” på områdenummeropsætningen: 
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Nr. Felt i esas Felt i nemStudie Eksempel Obligatorisk 

5 Studiestart - Som-

mer 

Startdato (åååå-mm-

dd) 

2020-09-01 Ja 

6 Studiestart - Vinter Startdato (åååå-mm-

dd) 

01-02-2021 Ja 

Tabel 67 – Oversigt over felter fra sektionen ”Dimensionering” på områdenummeropsætningen 

Felter fra Publiceringen på områdenummeropsætningen: 
 

Nr. Felt i esas Felt i nemStudie Eksempel Obligatorisk 

7 Adgangskrav Adgangsgivende uddan-

nelser 

Dansk gymnasial eksamen 

International Baccalurete 

(IB) 

Udenlandsk eksamen 

Nej 

8 Beskrivelse af sær-

lige krav 

Specifikke adgangskrav Du kan søge kvote 2, 

selvom… 

Nej 

9 Publiceringsperiode 

til 

Ansøgningsfrist 2021-04-30 Ja 

10 Supplerende oplys-

ninger 

(maks. 500 anslag 

inkl. mellemrum) 

Supplerende oplysnin-

ger 

Der optages efter først til  

mølle-princippet… 

Nej 

Tabel 68 – Oversigt over felter fra sektionen ”Publicering” på områdenummeropsætningen 

Felter fra sektionen ”Gymnasiale karakterkrav” på områdenummeropsætningen: 
 

Nr. Felt i esas Felt i nemStudie Eksempel Obligatorisk 

11 Gymnasiale karak-

terkrav 

Karakterkrav Matematik B, 4 

Informationsteknologi B, 02 

Nej 

Tabel 69 – Oversigt over felter fra sektionen ”Gymnasiale karakterkrav” på områdenummeropsætningen 

Felter fra sektionen ”Områdespecialiseringer” på områdenummeropsætningen: 
 

Nr. Felt i esas Felt i nemStudie Eksempel Obligatorisk 

12 Områdespecialise-

ringer 

Valgmuligheder Mejeri, Billund, SBSyd – Af-

deling 1, Sommer/Vinter 

Bryggeri, Billund, SBSyd – 

Afdeling 1 

Sommer/Vinter 

Nej 

Tabel 70 – Oversigt over felter fra sektionen ”Områdespecialiseringer (områdenummeropsætning)” på områ-
denummeropsætningen 
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Figur 259 – Eksempel på områdenummeropsætning publiceret på nemStudie 

Adgangskrav Adgangskrav benyttes til at opsætte, hvilke adgangskrav en uddannelse har, og derved hvilke adgangsgrundlag 

ansøgere kan benytte. Adgangskrav kan tilknyttes områdenummeropsætninger, SUE’er og PUE’er. De adgangs-

grundlag, der vælges på ansøgningskortet for Adgangskrav, vil være de eneste adgangsgrundlag, ansøgeren kan 

vælge mellem i nemStudie. 
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Figur 260 – Opsætning af adgangskrav i esas 

1. Venstre side af formularen benyttes til at angive, hvilke adgangsgrundlag ansøgere kan benytte, samt 

om det er muligt at få særlig tilladelse på baggrund af IKV (OU) eller dispensation på baggrund af RKV 

(ÅU).  

2. Højre side af formularen benyttes til eventuel opsætning af særlige krav, som ansøgeren skal be-

kræfte, at de opfylder (Eksempelvis specifik adgangsgivende uddannelse, 2 års erhvervserfaring). 

Man kan bruge HTML-tags til at gøre sin tekst mere læsbar. Vi har i nedenstående eksempel brugt 

følgende HTML-tags:  <p>, <b>, <a href=””> og <h1>. 

 

Figur 261 – Opsætning af HTML-tags fra feltet ”Adgangskrav”. 

HTML-tag i esas Tekst i nemStudie 

<h1>Overskrift 1</h1> 

 

<h2>Overskrift 2</h2> 

 

<h3>Overskrift 3</h3> 

 

<p><b>En linje i fed</b></p> 

 

<p><u>En understreget linje</u></p> 

 

<p><i>En linje i kursiv</i></p> 

 

<p>En anden linje</p> 
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9.1.1 Oprettelse af link til nemStudie 

<a href="https://netcompany.com"> Link til hjem-

meside</a> 

 

Tabel 71 - Oversigt over gængse HTML-tags 

Adgangskrav benyttes udelukkende til at anmode ansøgere om den korrekte information. Adgangskrav benyt-

tes således ikke til validering og andre regler. Det er også muligt at skrive en beskrivelse af de særlige adgangs-

krav på engelsk. Dette gøres i feltet ”Beskrivelse af særlige krav engelsk”. 

Adgangskravposter oprettes således: 

Adgangskrav for Oprettelse/tilknytning 

OU Manuel oprettelse eller tilknytning til Områdenum-

meropsætning. 

ÅU, hvis SUE har en tilknyttet Publice-

ring 

PUE’er benytter automatisk samme Adgangskrav som 

SUE’en. Efter PUE-oprettelse kan Adgangskrav udskif-

tes, hvis dette ønskes. 

ÅU, hvis SUE ikke har en tilknyttet Pub-

licering 

Manuel oprettelse eller tilknytning til PUE. 

IDV Adgangskrav benyttes ikke til IDV. 

Tabel 72 - Oprettelse af adgangskravsposter 

Introduktion Man kan oprette tilmeldingslink til de udbud, man publicerer på nemStudie, hvad enten der er tale om OU, ÅU 

eller IDV-aktiviteter. 

Anvendelse Der er mulighed for at lave forskellige typer af links, der leder ansøgeren hen på de relevante udbud. 

Generel søgning 

Man kan lave et link direkte til en søgning på uddannelser inden for enten ordinær eller åben uddannelse. 

• Ordinær uddannelse: https://app.nemstudie.dk/soeg-uddannelse?preselected=ordinaer-uddannelse 

• Åben uddannelse: https://app.nemstudie.dk/soeg-uddannelse?preselected=aau  

• Realkompetencevurdering: https://app.nemstudie.dk/soeg-uddannelse?preselected=rkv  

Forudfyldt søgning 

Alle uddannelser på en institution og/eller i et postnummer kan vises. Søgningen forudfyldes ved hjælp af URL-

parameteren soegfelt. Der søges i alle felterne i uddannelsestabellen. 

Eksempler på forudfyldte uddannelsessøgninger findes herunder. Uddannelsessøgninger kan dannes ved at 

foretage en søgning på nemStudie og kopiere URL’en. 

• Søgning efter ordinær uddannelse med ordene ”Bionalytiker Herning”: https://app.nemstudie.dk/soeg-

uddannelse?preselected=ordinaer-uddannelse&soegfelt=Bioanalytiker%20Herning 

• Søgning efter åben uddannelse med ordet ”Diplomuddannelse”: https://app.nemstudie.dk/soeg-uddan-

nelse?preselected=aau&soegfelt=diplomuddannelse  

https://app.nemstudie.dk/soeg-uddannelse?preselected=ordinaer-uddannelse
https://app.nemstudie.dk/soeg-uddannelse?preselected=aau
https://app.nemstudie.dk/soeg-uddannelse?preselected=rkv
https://app.nemstudie.dk/soeg-uddannelse?preselected=ordinaer-uddannelse&soegfelt=Bioanalytiker%20Herning
https://app.nemstudie.dk/soeg-uddannelse?preselected=ordinaer-uddannelse&soegfelt=Bioanalytiker%20Herning
https://app.nemstudie.dk/soeg-uddannelse?preselected=aau&soegfelt=diplomuddannelse
https://app.nemstudie.dk/soeg-uddannelse?preselected=aau&soegfelt=diplomuddannelse
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• Søgning efter realkompetencevurdering med ordet ”Ledelse”: https://app.nemstudie.dk/soeg-uddan-

nelse?preselected=rkv&soegfelt=ledelse  

Direkte link til udbud 

Der kan linkes til et specifikt udbud, hvor ansøgere kan læse om udbuddet og vælge at ansøge. Linket konstrue-

res af esas med det unikke ID, entitetsposten har, også kaldet ”GUID” (Globally Unique Identifier). Der kan op-

rettes direkte links til både OU, ÅU/IDV og RKV. 

• Ordinær uddannelse: https://app.nemstudie.dk/uddannelse/1/<Områdenummeropsætning GUID> 

o Eksempel: https://app.nemstudie.dk/uddannelse/1/7278c9d4-08da-e911-a2d2-005056b2d0ae 

• Åben uddannelse / IDV: https://app.nemstudie.dk/uddannelse/0/<Planlægningsuddannelseselement 

GUID>  

o Eksempel: https://app.nemstudie.dk/uddannelse/0/aa18d7d2-01da-e911-a2d2-005056b2d0ae  

• Realkompetencevurdering: https://app.nemstudie.dk/uddannelse/2/<Uddannelsesstruktur GUID> 

o Eksempel: https://app.nemstudie.dk/uddannelse/2/e99e20ab-f124-ec11-a2e8-005056b212b2 

Påbegynd ansøgning 

Ved at tilføje parameteren startAnsoegning=true til et direkte link til udbud vil ansøgeren påbegynde ansøg-

ning til udbuddet efter et log in-prompt eller en bekræftelse.  

• Ordinær uddannelse: https://app.nemstudie.dk/uddannelse/1/<Områdenummeropsætning GUID>?star-

tAnsoegning=true 

o Eksempel: https://app.nemstudie.dk/uddannelse/1/7278c9d4-08da-e911-a2d2-

005056b2d0ae?startAnsoegning=true 

• Åben uddannelse / IDV: https://app.nemstudie.dk/uddannelse/0/<Planlægningsuddannelseselement 

GUID>?startAnsoegning=true  

o Eksempel: https://app.nemstudie.dk/uddannelse/0/aa18d7d2-01da-e911-a2d2-

005056b2d0ae?startAnsoegning=true  

Massetilmelding til IDV-aktiviteter 

Direkte link til tilmelding til IDV konstrueres med planlægningsuddannelseselementets GUID. 

• IDV: https://app.nemstudie.dk/massetilmelding/<Planlægningsuddannelseselement GUID> 

Eksempel: https://app.nemstudie.dk/massetilmelding/7278c9d4-08da-e911-a2d2-005056b2d0af  

Oprettelse For at finde GUID på en PUE eller Områdenummersætning, kan man trykke på ”Send et link via e-mail” fra kon-

tekstmenuen og så kopiere den streng, der står mellem ”%7b” og ”%7d” i linket. 

Alternativt kan man lave et nyt bogmærke på bogmærkelinjen (Google Chrome) og skrive nedenstående streng 

i URL-feltet. Når man så trykker på bogmærket, får man et felt frem med GUID’en, man så kan kopiere. 

Streng:  

javascript: if (window.prompt("Kopier denne GUID:", $("iframe").filter(function () { return ($(this).css('visibility') 

== 'visible') })[0].contentWindow.Xrm.Page.data.entity.getId().slice(1, -1))) { } 

https://app.nemstudie.dk/soeg-uddannelse?preselected=rkv&soegfelt=ledelse
https://app.nemstudie.dk/soeg-uddannelse?preselected=rkv&soegfelt=ledelse
https://app.nemstudie.dk/uddannelse/1/7278c9d4-08da-e911-a2d2-005056b2d0ae
https://app.nemstudie.dk/uddannelse/0/aa18d7d2-01da-e911-a2d2-005056b2d0ae
https://app.nemstudie.dk/uddannelse/2/e99e20ab-f124-ec11-a2e8-005056b212b2
https://app.nemstudie.dk/uddannelse/1/7278c9d4-08da-e911-a2d2-005056b2d0ae?startAnsoegning=true
https://app.nemstudie.dk/uddannelse/1/7278c9d4-08da-e911-a2d2-005056b2d0ae?startAnsoegning=true
https://app.nemstudie.dk/uddannelse/0/aa18d7d2-01da-e911-a2d2-005056b2d0ae?startAnsoegning=true
https://app.nemstudie.dk/uddannelse/0/aa18d7d2-01da-e911-a2d2-005056b2d0ae?startAnsoegning=true
https://app.nemstudie.dk/massetilmelding/7278c9d4-08da-e911-a2d2-005056b2d0af
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9.1.2 Massetilmelding til IDV-aktivitet 

 

Figur 262 - Bogmærke i Chrome med GUID 

 

Figur 263 - GUID-felt i esas 

Linkgenerator for ÅU/IDV enkelttilmelding: 

javascript:(function () {(document.querySelectorAll('iframe')).forEach(function (frame, v) {if (frame.style.visibil-

ity !== 'hidden') {if (frame) {var Xrm = frame.contentWindow.Xrm;var guid = Xrm.Page.data.en-

tity.getId();if(guid != null){var str1=guid.replace(/{/g,""); var copy=str1.replace(/}/g,"");prompt("Enkelttilmeld-

ing til ÅU/IDV PUE linkgenerator: Ctrl+C for at kopiere", 'https://app.nemstudie.dk/uddan-

nelse/0/'+copy);}}}})})(); 

Linkgenerator for IDV massetilmelding: 

javascript:(function () {(document.querySelectorAll('iframe')).forEach(function (frame, v) {if (frame.style.visibil-

ity !== 'hidden') {if (frame) {var Xrm = frame.contentWindow.Xrm;var guid = Xrm.Page.data.en-

tity.getId();if(guid != null){var str1=guid.replace(/{/g,""); var copy=str1.replace(/}/g,"");prompt("IDV masse-

tilmelding linkgenerator: Ctrl+C for at kopiere ", 'https://app.nemstudie.dk/massetilmelding/'+copy);}}}})})(); 

Anvendelse For at lette tilmelding til en IDV-aktivitet, kan man generere et massetilmeldingslink, som modtageren af kurset 

kan anvende til at tilmelde flere personer på én gang. Ved at bruge link-formlen https://app.nemstu-

die.dk/massetilmelding/<Planlægningsuddannelseselement GUID> kan man lave en massetilmeldingsside for 

en PUE inde i nemStudie. 

Følgende oplysninger er obligatoriske at udfylde i massetilmeldingen: 

• Betaler (person eller virksomhed) 

• Information om deltagerne 
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9.1.3 Tilslutning af studerende til nemStudie 

• E-mailadresse 

• Telefonnummer 

• Navn 

• Fødselsdag 

• Køn 

• Land 

• Adresse 

Postnummer 

Når man som modtager af kurset vælger at benytte sig af tilmeldingsblanketten ”massetilmelding”, vil CPR-

nummer ikke fremgå som et obligatorisk felt, da denne tilmeldingsform benyttes til kurser (IDV-aktiviteter), 

hvor ansøgere typisk ikke ønsker at opgive CPR-nummer. Når massetilmelding gennemføres, vil der derfor blive 

dannet et fiktivt CPR-nummer på ansøgningen.  

Når alle deltagere er registrerede, sendes ansøgningen fra nemStudie ind i esas, og hver eneste deltager får en 

ansøgning i esas, som skal overføres til studieforløb. 

Introduktion Institutioner kan vælge at lade deres studerende tilgå nemStudie via institutionernes egen IDP. Institutionerne 

kan enten vælge at benytte esas ADFS eller WAYF. 

nemStudie giver studerende logget ind via SSO adgang til at se udvalgte esas-data i nemStudie, ejet af SSO-in-

stitutionen, for eksempel resultatudskrifter på dansk eller engelsk. 

De studerende vil kun kunne se esas-data relateret til personoplysninger, hvor den studerendes SSO-id er sat. 

For at de studerende får adgang til deres tiltænkte data, er det institutionernes eget ansvar at holde esas-feltet 

esas_personoplysninger.esas_sso_id opdateret. 

Tilslutning via esas 
ADFS 

Værdien i feltet esas_personoplysninger.esas_sso_id skal svare til claim af typen userPrincipalName (Bruge-

rID) eller for eksempel en e-mail.  

Det antages, at: 

• Institutionen allerede er tilsluttet esas ADFS 

• Institutionen benytter samme IDP til ansatte og studerende 

o Ellers skal der foretages en ny esas ADFS-tilslutning som beskrevet ovenfor 

Sådan gør man: 

1. UFS orienteres om ønsket om tilslutning. 

2. Institutionen sender sin IDPs end point til SIU 

3. UFS foretager opsætning i nemStudie. 

4. Institutionen modtager et SSO-redirect-link til nemStudie. 

5. Institutionen tester 
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9.2 Ansøgningskortopsætning 

Tilslutning via WAYF Værdien i feltet esas_personoplysninger.esas_sso_id skal svare til claim af typen eduPersonPrincipalName. 

Det antages, at: 

• Institutionen allerede er tilsluttet WAYF 

• Institutionen benytter samme WAYF-entitet til ansatte og studerende 

Sådan gør man: 

1. UFS orienteres om ønsket om tilslutning. 

2. Institutionen sender sit WAYF-entitets-id til UFS 

3. UFS foretager opsætning i nemStudie. 

4. Institutionen modtager et SSO redirect link til nemStudie. 

5. Institutionen tester 

Introduktion Ansøgningskortopsætning benyttes til at målrette ansøgningsprocessen for ansøgere på nemStudie. Dette sker 

i samspil med hjælpeentiteterne Ansøgningskort og Ansøgningskorttekst. 

Når et udbud skal publiceres på nemStudie, skal den studieadministrative medarbejder opsætte, hvilke infor-

mationer ansøgerne skal udfylde via ansøgningskortopsætningen. Når Ansøgningskortopsætningen oprettes og 

gemmes første gang, oprettes Ansøgningskortene automatisk. Samme Ansøgningskortopsætning kan tilknyttes 

flere Publiceringer. 

 

En ansøgning i nemStudie består af en række kort, ansøgerne skal udfylde. Eksempelvis ansøgerens profil 

(navn, adresse med mere), dokumentation af adgangsgrundlag, angivelse af foretrukken vinterstart. Opsætnin-

gen, der foretages i esas, udmøntes i nemStudie. 

Studieadministrative medarbejdere kan foretage følgende opsætning: 

1. Vælg, hvilke ansøgningskort, der skal vises 

a. Ansøgningskort 

2. Vælg, hvilke ansøgningskort, der er obligatoriske at udfylde 

a. Ansøgningskort 

3. Oprette/tilknytte målrettede hjælpetekster 

a. Ansøgningskorttekst 

Herunder ses en Ansøgningskortopsætning, hvor følgende er valgt for kortet Erhvervserfaring: 

1. Kortet skal vises i nemStudie 

2. Kortet er ikke obligatorisk at udfylde 

Tip: Når en ny Ansøgningskortopsætning gemmes første gang, oprettes ansøgnings-

kortene automatisk og kan ses i tabellen. Hvis tabellen ikke ser pæn ud, så opdater vis-

ningen (F5). 
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3. Kortet har en særlig hjælpetekst (Ansøgningskorttekst) 

 

Figur 264 – Ansøgningskortopsætning i esas 

Ansøgningskortopsætning består af et navn, en beskrivelse og et undergitter. Undergitteret viser de tilknyttede 

Ansøgningskort. 

På nemStudie.dk vises ansøgningskortene til venstre i en nummereret liste. (1) og (3) viser opsætningen fra 

esas i Figur 265.  

 

Figur 265 - Ansøgningskort på nemStudie.dk 
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9.2.1 Indhold i ansøgningskort 

Ansøgningskort Ansøgningskort oprettes automatisk af systemet, når der oprettes en ny Ansøgningskortopsætning. 

Ansøgningskorttekst Hvis ansøgere skal have særlige informationer, når de udfylder Ansøgningskort på nemStudie, kan ansøgnings-

korttekst benyttes til udbudsspecifikke hjælpetekster. Hjælpetekster kan skrives på både dansk og engelsk.  

 

Figur 266 - Opsætning af ansøgningskorttekst i esas 

 Tip: Links bliver automatisk aktive på nemStudie, så links, telefonnumre og e-mailadres-

ser skrives blot som tekst i esas. 

 
 

Introduktion I dette afsnit beskrives indholdet af de tilgængelige ansøgningskort i esas. Ansøgningskortet ”Statsborgerskab” 

er indeholdt i ansøgningskortet ”Profil” i nemStudie. Det vil sige, at ”Statsborgerskab” ikke har sit eget, selv-

stændige kort i nemStudie. Nedenstående tabel beskriver det indhold, der fremgår af de 15 tilgængelige ansøg-

ningskort i esas. Tabellen afspejler rækkefølgen i esas. 

Ansøgningskort Indhold 

Adgangskrav Her skal ansøgeren udfylde sit adgangsgrundlag. De kan læse de ad-

gangskrav, der er sat op på publiceringen her også. Ansøgeren kan 

vælge mellem to valgmuligheder: 1) "Ja, jeg har en adgangsgivende ek-

samen” eller 2) ”Nej, jeg har ikke en adgangsgivende eksamen og søger 

om optagelse på baggrund af andre kvalifikationer”. 

Vælger de mulighed nummer 1, skal de vælge typen af adgangsgivende 

eksamen, og derefter udfylde oplysninger om deres adgangsgivende ek-

samen, for eksempel navn og eksamensår. Herefter bliver de bedt om at 

uploade relevante bilag. 

Vælger de mulighed nummer 2, bliver ansøgeren bedt om at angive be-

vis på deres andre kvalifikationer. 
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Andre aktiviteter Her skal ansøgeren udfylde eventuelle andre aktiviteter, der har rele-

vans for vurderingen af deres ansøgning. Det kan for eksempel være fri-

villigt arbejde. Ansøgeren kan tilføje op til 10 aktiviteter. Der er også 

mulighed for at tilføje bilag. 

Andre fag På dette ansøgningskort kan ansøgeren tilføje andre fag, der ligger ud-

over den adgangsgivende eksamen. Dette kan eksempelvis være et spe-

cifikt adgangskrav, man har suppleret med. Ansøgeren kan tilføje op til 

10 fag. Der er også mulighed for at tilføje bilag. 

Betalingsoplysninger På dette ansøgningskort, har ansøgeren mulighed for at udfylde sine be-

talingsoplysninger, hvis dette er påkrævet. Det er muligt at vælge, om 

man betaler som privatperson, om det er ansøgerens arbejdsgiver der 

betaler, eller om der er tale om, en anden betaler, for eksempel et job-

center. Vælges arbejdsgiver eller anden betaler, skal CVR-nr. eller P-nr. 

angives. 

Erhvervserfaring Her kan ansøgeren angive, hvilken erhvervserfaring der skal tages med i 

vurderingen af deres ansøgning. Ansøgeren kan tilføje op til 10 er-

hvervserfaringer. Der er også mulighed for at tilføje bilag. 

Grønlandsk særordning Hvis ansøgeren har angivet på sin profil, at de ønsker at søge om opta-

gelse efter den grønlandske særordning, vil de kunne se dette ansøg-

ningskort. På ansøgningskortet skal de krydse af, at de ønsker at opta-

gelse gennem den grønlandske særordning. Herefter får de mulighed for 

at tilføje bilag. 

Højskoleophold Her kan ansøgeren angive, om de har været på højskoleophold, daghøj-

skole eller husholdningsskole. Ansøgeren kan tilføje op til 10 ophold. 

Der er også mulighed for at tilføje bilag. 

Information Dette er det første ansøgningskort, ansøgeren møder, når de begynder 

ansøgningsprocessen. Dette ansøgningskort indeholder den informa-

tion, man ser på publiceringen i esas. Ansøgeren vil kunne læse, hvilke 

uddannelser der er adgangsgivende, hvilke specifikke adgangskrav der 

er sat op i esas, hvilke påkrævede fag der er samt karakterkrav. 

Der er desuden information om uddannelsesinstitutionens navn og loka-

litet. Ansøgningsfrist og starttidspunkter for sommer- og vinter start 

fremgår også. 

Motiveret ansøgning På dette ansøgningskort kan ansøgeren uploade en motiveret ansøgning 

som bilag til ansøgningen. 

Profil På dette ansøgningskort indtaster ansøgeren sine kontaktoplysninger, 

personlige oplysninger og information om statsborgerskab. 

Statsborgerskab Dette ansøgningskort har ikke et selvstændigt kort i nemStudie, men 

indgår som en del af ansøgningskortet ”Profil”. 

Supplerende oplysninger På dette ansøgningskort kan ansøgeren angive eventuelle supplerende 

oplysninger, som kan tages med i vurderingen af ansøgningen. Der er 

mulighed for at uploade bilag. 

Udlandsophold Her kan ansøgeren tilføje eventuelle udlandsophold af længere varig-

hed. Ansøgeren kan tilføje op til 10 udlandsophold. Der er også mulig-

hed for at tilføje bilag. 

Valgmuligheder På dette ansøgningskort kan ansøgeren angive, om de ønsker en stand-

byplads, og om de foretrækker studiestart vinter. Ansøgningskortet viser 

studiestart sommer og vinter, som angivet på områdenummeropsætnin-

gen i esas. 

Tidligere uddannelse Her kan ansøgeren angive, om de har taget en videregående uddan-

nelse. Hvis de angiver, at de tidligere har været optaget på en videregå-

ende uddannelse i Danmark, bliver de bedt om at tilføje oplysninger om 
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9.3 Kommunikation med ansøgere under sagsbehandlingen af ansøgninger 

uddannelsen, tilføje bilag og de skal til sidst tage stilling til, om de søger 

dispensation for kandidatreglen. 

Tabel 73 - Indhold i ansøgningskort 

Ansøgningskortene optræder i en specifik rækkefølge i nemStudie, som ikke er ordnet alfabetisk. Se rækkeføl-

gen i Figur 267 - Rækkefølge for ansøgningskort i nemStudie. 

 

Figur 267 - Rækkefølge for ansøgningskort i nemStudie 

Introduktion I esas kan kommunikationsposter benyttes til at kommunikere med ansøgere. Således kan man i forbindelse 

med sagsbehandlingen kommunikere direkte med ansøgere i esas. Kommunikationsposter hænger altid sam-

men med en ansøgning. 

Følgende entiteter i esas har betydning i nemStudie for sagsbehandling i esas: 

1. Kommunikation 

2. Kommunikationsskabelon 

3. Kommunikationsafsendelse 

4. Ansøgningshandling 

Kommunikation kan ske både automatisk og manuelt: 

• Automatisk kommunikation kan eksempelvis være en besked til en ansøger om, at deres ansøgning 

er modtaget. 

• Manuel kommunikation kan eksempelvis være en besked til en ansøger om, at deres eksamensbevis 

mangler underskrift. 

Kommunikation Der findes to typer af Kommunikationsposter i esas:  

1. Beskeder kan ansøgere læse og i nogle tilfælde oprette/besvare i nemStudie. 
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9.3.1 Manuel kommunikation 

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

stilling til. For eksempel en ny besked. 

Se frekvenser for afsendelse af adviseringer og beskeder i afsnit 15.2 - Systemjobs i esas. 

Kommunikati-

onstype 

Kilde Beskrivelse 

Besked Manuelt - af sags-

behandler til én an-

søger 

Sagsbehandlere kan sende beskeder til en ansøger direkte fra en 

ansøgning. 

Besked Manuelt - af sags-

behandler til flere 

ansøgere 

Sagsbehandlere kan sende beskeder til flere ansøgere fra en an-

søgningssøgning. 

Besked Automatisk - af esas esas sender automatisk beskeder til ansøgere, hvis der foretages 

visse opdateringer på deres ansøgning. Eksempelvis vil en ændring 

af optagelsesstatus til ”Tilbudt” generere en besked til ansøger 

med tilbud om studieplads. Ligeledes vil en ændring af optagelses-

status til ”Bekræftet” sende en kvittering herom til ansøgeren. 

Der er opsat standardkommunikationsskabeloner i esas. 

Besked Ansøger Ansøgere kan i nogle tilfælde sende beskeder til esas og i visse til-

fælde besvare beskeder fra esas. Hvorvidt ansøgere kan oprette 

beskeder, afhænger af opsætning i esas. 

Advisering Automatisk - af esas Sendes til ansøgeres private e-mails. Indeholder information om, 

at der er nyt i nemStudie, som ansøgeren skal tage stilling til. 

Tabel 74 – Oprettelse af Kommunikation 

Introduktion Det er muligt at oprette en manuel kommunikation med ansøgeren under sagsbehandlingen fra undergitteret 

”Kommunikation (Ansøgning)” (1) på ansøgningen og ved at klikke på plusset i undergitterets højre hjørne (2).  

 

Tabel 75 – Oversigt over sektionen ”Kommunikation (Ansøgning)” på ansøgningen. 

Oprettelse Kommunikationen kan foretages uden brug af en kommunikationsskabelon – hvor der forfattes en unik besked 

til ansøgeren og med brug af en kommunikationsskabelon – hvor der anvendes en prædefineret tekst. Neden-

for præsenteres, hvilke felter der skal udfyldes ved oprettelsen af en manuel kommunikation til ansøgeren. 
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Tabel 76 – Visning af manuel kommunikation 

Felt: Anvendelse: 

[1] Type Ved oprettelse af manuel kommunikation skal man angive ”Besked”, da 

der ikke kan oprettes adviseringer, som sendes til ansøgerens e-mail. Be-

skeder sendes til nemStudie, og ansøgeren får altid en advisering om nye 

beskeder. 

[2] Status Når beskeden er under udarbejdelse og ikke skal læses af ansøgeren i selv-

betjeningssystemet, vil statussen være ”Kladde”. Når beskeden er færdig-

skrevet, sættes status til ”Færdig”, hvis beskeden er oprettet 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”. 

[4] Bilag tilladt i svar I dette felt er det muligt at angive, om ansøgeren må indsende bilag som 

svar. Der kan angives ”ja” eller ”nej”. 

[5] Kommunikati-

onsskabelon 

I dette felt er det muligt at angive, at beskeden skal anvende en kommuni-

kationsskabelon. Det er muligt at anvende en eksisterende skabelon eller 

at oprette en ny skabelon.  

Alle kommunikationsskabeloner kan anvendes på nær ”Ny ansøgning 

(OU/ÅU)” og ”Nyt på nemStudie (OU/ÅU)”. 

[6] Må vises efter 
I dette felt er det muligt at angive fra hvornår (dato og klokkeslæt), beske-

den må vises for ansøgeren. 
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9.3.2 Kommunikationsskabeloner 

[7] Meddelelse 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 77 – Oversigt over felter  

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 job hver 5. minut, som sender kommunikationer 

med typen ”Besked” afsted. Hvis der er angivet en dato i feltet ”Må vises efter”, bliver beskeden først sendt til 

ansøgeren, når datoen er overskredet. 

 

Oprettes en kommunikation / et tilbud om studieplads efter den dato beskrevet i "Må vises efter", vises denne 

dato i stedet som "Modtaget" og refererer til datoen kommunikationen er synkroniseret til nemStudie. 

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 78 - Status på kommunikation 

Når beskeden er oprettet, kan den findes i undergitteret ”Kommunikation (Ansøgning)”. Hvis beskeden er op-

rettet med brug af en kommunikationsskabelon, kan man ved at åbne beskeden på ansøgningen se, hvordan 

esas fletter information om ansøgeren ind i beskeden. Det er muligt at køre en arbejdsproces ”Kommunikation: 

Ny besked”, på en besked. Denne proces afsender beskeden og synkroniserer med nemStudie øjeblikkeligt. 

Denne arbejdsproces kan kun køre på en kommunikation af typen ”Besked”, og status skal være lig ”Færdig”, 

før at arbejdsprocessen køres, og beskeden sendes afsted.  

Introduktion Kommunikationsskabeloner benyttes, hvis samme kommunikation skal oprettes flere gange. Dette kan være 

ved oprettelse af automatisk kommunikation, for eksempel ved tilbudt studieplads, hvor kommunikationsska-

belonen allerede er oprettet i systemet. Eller det kan være ved manuel opsætning af kommunikationsskabelon 

og kommunikationsafsendelse af brugeren selv. I det følgende beskrives, hvordan manuel kommunikation med 

brug af en kommunikationsskabelon sættes op i esas. 

Kommunikationsskabeloner defineres både på dansk og engelsk. Ansøgere modtager kommunikation på det 

sprog, der er angivet på PUE’en, hvis der er tale om ÅU, eller på uddannelsesstrukturen, hvis der er tale om 

OU.  

Oprettelse Kommunikationsskabeloner kan findes via en avanceret søgning eller ved at oprette en ny kommunikationsaf-

sendelse, og derefter vælge at oprette en ny kommunikationsskabelon (1). 
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Tabel 79 – Visning af knappen ”Ny(t) Kommunikationsskabelon) fra den avancerede søgning  

Når man opretter en kommunikationsskabelon, skal man angive følgende (se felternes placering på skærmbil-

ledet nedenfor): 

• Navn – feltet er et fritekstfelt og navngiver kun kommunikationsskabelonen og indgår derfor ikke i beske-

den, der sendes til ansøgeren. 

• Type – her skal man angive ”Besked”, da der ikke kan oprettes adviseringer, som sendes til ansøgerens e-

mail. Beskeder sendes til nemStudie, og ansøgeren får altid en advisering om nye beskeder. 

• Beskrivelse – feltet er et fritekstfelt og er anbefalet at benyttet. Feltet ses kun i esas, og ikke i beskeden til 

ansøgeren. Feltet bruges til at beskrive, hvad kommunikationsskabelonen anvendes til. 

• Svar tilladt – dette felt bestemmer, om ansøgeren må svare på beskeden eller ej. Der kan angives ”ja” el-

ler ”nej”. 

• Bilag tilladt i svar – dette felt bestemmer, om ansøgeren må vedhæfte bilag til beskeden eller ej. Der kan 

angives ”ja” eller ”nej”. 

• Dansk emne / engelsk emne – dette felt bruges til at skrive emnet på beskeden. Man skal angive både 

dansk og engelsk emne. Man kan i dette emnefelt bruge flettefelter.  Meddelelsesemne er ikke påkrævet 

ved brug af kommunikationsskabelon, da feltet overskrives af skabelonen.  

• Dansk meddelelse / engelsk meddelelse - dette felt kan bruges til at skrive meddelelsen på beskeden. 

Man skal angive både dansk og engelsk meddelelse. Man kan i dette emnefelt bruge flettefelter.  Ved brug 

af kommunikationsskabeloner er Meddelelse ikke påkrævet, da feltet overskrives af skabelonen.  

• Status – dette felt bruges, når man er færdig med kommunikationsskabelonen. Skift status til ”Aktiv” når 

kommunikationsskabelonen er klar til brug. 
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9.3.3 Flettefelter 

 

Figur 268 – Kommunikationsskabelon 

Introduktion Kommunikationsskabeloner giver mulighed for at benytte flettefelter fra relaterede entiteter til ansøgninger. 

Flettefelter henter den værdi på en ansøgning, den er indstillet til. Se Tabel 80 for eksempel.  

Man kan på den juridiske afdeling aktivere en automatisk kommunikation, der flettes ind i en eksisterende 

kommunikationsskabelon, når en ansøgning bliver opdateret. En oversigt over hvilke kommunikationsskabelo-

ner det omhandler, kan findes i afsnit 10.3.4 Flettetekster. 

Flettefelter skal skrives på en særlig måde. De består af entitetens navn, feltet og en standardværdi. Standard-

værdien indsættes, hvis feltet er tomt. Hvis feltet er tomt, og standardværdien ikke er udfyldt, flettes der ikke 

noget ind. I Tabel 80 - Eksempel på flettefelter er standardværdien for det tomme felt valg til at være ”Ikke re-

levant”. 

Ansøgning Skabelon Kommunikation efter fletning 

Ansøgers fornavn: Bente 

Studieretning: (tom) 

Hej {!lead.firstname;ansøger} 

Evt. studieretning: 

{!esas_ansoegning.esas_studie-

retning;ikke relevant}. 

Hej Bente 

Evt. studieretning: ikke relevant. 

Ansøgers fornavn: Hans 

Studieretning: Nuklearmedicin 

Hej {!lead.firstname;ansøger} 

Evt. studieretning: 

{!esas_ansoegning.esas_studie-

retning;ikke relevant}. 

Hej Hans 

Evt. studieretning: Nuklearmedi-

cin. 

Tabel 80 - Eksempel på flettefelter 

# Flettefelt-opbyg-

ning 

Eksempel Beskrivelse 

1 {! {! Tuborgparentes og udråbstegn markerer begyndelsen på et 

flettefelt 
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2 entitet esas_ansoegning Entitetens tekniske navn 

3 . . Punktum adskiller entitet og feltnavn 

4 Felt esas_studieret-

ning 

Feltets tekniske navn 

5 ; ; Semikolon adskiller felt og standardværdi 

6 Standardværdi Ikke relevant  

7 } } Tuborgparentes afslutter flettefeltet 

Tabel 81 - Eksempel på opbygning af flettefeltet: {!esas_ansoegning.esas_studieretning;ikke relevant} 

Det er muligt at flette felter fra følgende entiteter: 

Entitet Teknisk navn 

Ansøger Lead 

Ansøgning esas_ansoegning 

Uddannelsesstruktur esas_uddannelsesstruktur 

Områdenummeropsætning esas_omraadeopsaetning 

Uddannelsesaktivitet esas_uddannelsesaktivitet 

Afdeling (juridisk) esas_afdeling 

Planlægningsuddannelseselement (PUE) esas_uddannelseselement_planlaegning 

Publicering esas_publicering 

Specialisering esas_ansoegning_specialisering 

Personoplysninger esas_personoplysninger 

Tabel 82 - Entitet som kan benyttes til fletning 

Se eksempler nedenfor: 

Felt Flettefelt 

Fornavn {!lead.firstname;} 

Mellemnavn {!lead.middlename;} 

Efternavn {!lead.lastname;} 

Fulde navn {!lead.fullname;} 

Udbuddets navn 

(OU) 

{!esas_uddannelsesstruktur.esas_navn;} 

Studieretning (OU) {!esas_uddannelsesstruktur.esas_studieretning;} 

Studieretning (OU, 

Eng) 

{!esas_uddannelsesstruktur.esas_field_of_study;} 
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Studiestart sommer 

(OU) 

{!esas_omraadeopsaetning.esas_studiestart_sommer;} 

Studiestart vinter 

(OU) 

{!esas_omraadeopsaetning.esas_studiestart_vinter;} 

Udbuddets navn 

(ÅU)  

{!esas_uddannelseselement_planlaegning.esas_navn;} 

Studiestart (ÅU) {!esas_uddannelseselement_planlaegning.esas_startdato;} 

Publiceringens sup-

plerende oplysnin-

ger 

{!esas_publicering.esas_supplerende_oplysninger;} 

Publiceringens bi-

lagsuploadfrist 

{!esas_publicering.esas_bilagsupload_tilladt_indtil;} 

Specialiseringens 

navn (kun første 

prioritets specialise-

ring kan indsættes) 

{!esas_ansoegning_specialisering.esas_navn;} 

Studiee-mail (fra 

personoplysninger) 

{!esas_personoplysninger.esas_studieemail;} 

Studienummer (fra 

personoplysninger 

{!esas_personoplysninger.esas_lokalt_studienummer;} 

Integration-ID (fra 

personoplysninger) 

{!esas_personoplysninger.esas_integration_id;} 

Tabel 83 - Eksempler på flettefelter 

 

Kommunikation - 
teksttilføjelser 

Det er muligt at anvende teksttilføjelser i flettefelter. Teksttilføjelser er tekst, der kan sættes ind i flettefeltet, 

så teksten vises sammen med den værdi, der flettes ind i flettefeltet. Hvis flettefeltet ikke vises, fordi der ikke 

findes en værdi i feltet, vises teksttilføjelsen heller ikke. 

Man indsætter teksttilføjelser ved at omslutte teksttilføjelsen med ##. Eksempelvis kan man bruge det ved en 

specialisering. I nedenstående eksempel bruges flettefeltet ”esas_ansoegning_specialisering.esas_navn”. I ek-

semplet er ”esas_ansoegning_specialisering.esas_navn” = ”Specialisering i esas”. 

Input: 

{##Dette er specialisering med tildelt prioritet 1: ##!esas_ansoegning_specialise-

ring.esas_navn;## som er indsat##} 

Output: 

Dette er specialisering med tildelt prioritet 1: Specialisering i esas som er indsat 

 

Tip: Se Datamodellen for det fulde overblik over de tekniske navne: https://esas-mo-

deller.azurewebsites.net/D0130/  

https://esas-modeller.azurewebsites.net/D0130/
https://esas-modeller.azurewebsites.net/D0130/
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9.3.4 Flettetekster 

Oprettelse I esas findes der mulighed for at angive flettetekster i kommunikationsskabeloner. Opsætningen findes på den 

juridiske afdeling.  Den juridiske afdeling findes ved at tilgå ”Administration -> Stamdata -> Afdelinger”.  

Den benyttede kommunikationsskabelon afhænger af, om ansøgningens tilknyttede uddannelsesstrukturs ud-

dannelsestype er Ordinær uddannelse (OU) eller Åben uddannelse (ÅU). Teksterne defineres både på dansk og 

engelsk. Ansøgere modtager kommunikation på det sprog, der er angivet på PUE’en, hvis der er tale om ÅU, 

eller på uddannelsesstrukturen, hvis der er tale om OU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 269 – Felter til flettetekster på den juridiske institution 
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I nedenstående tabel vises en oversigt over fletteteksterne fra den juridiske afdeling, og i hvilke kommunikati-

onsskabeloner, fletteteksten anvendes i. Det gælder for de kommunikationsskabeloner, som er oprettet fra 

centralt hold.  

Flettetekst Vises i følgende kommunikationsskabeloner 

[1] Kommunikation aktiveret (Ja/Nej) Ja 

[2] Klagevejledning OU (Dansk og engelsk) SIU: Afslag, adgangskrav ikke KOT (OU) 

SIU: Afslag, adgangskrav KOT (OU) 

SIU: Afslag, andet adgangsgrundlag (OU) 

SIU: Afslag, for sent (OU) 

SIU: Afslag, ikke flere pladser (OU) 

SIU: Afslag, ikke svaret (OU) 

[3] Klagevejledning ÅU (Dansk og engelsk) SIU: Afslag, adgangskrav (ÅU) 

SIU: Afslag, RKV (ÅU) 

SIU: Afslag, ikke flere pladser (ÅU) 

[4] Hjælp flettetekst (OU) (Dansk og engelsk) - 

[5] Hjælp flettetekst ÅU (Dansk og engelsk) - 

[6] Betinget optagelse flettetekst OU (Dansk og en-

gelsk) 

SIU: Standby betinget tilbudt (OU) 

SIU: Studieplads betinget bekræftet sommer (OU) 

SIU: Studieplads betinget bekræftet vinter (OU) 

SIU: Studieplads betinget tilbudt (OU) 

[7] Betinget optagelse flettetekst ÅU - 

[8] IKV/RKV flettetekst OU - 

[9] IKV/RKV ÅU SIU: Afslag, adgangskrav (ÅU) 

[10] Ledige pladser flettetekst OU SIU: Afslag, for sent (OU) 

SIU: Afslag, ikke flere pladser (OU) 

[11] Ledige pladser flettetekst ÅU SIU: Afslag, ikke flere pladser (ÅU) 

[12] Studiestart flettetekst OU SIU: Opfylder adgangsgrundlag (OU) 

SIU: Studieplads bekræftet sommer (OU) 

SIU: Studieplads bekræftet vinter (OU) 

SIU: Studieplads betinget bekræftet sommer (OU) 

SIU: Studieplads betinget bekræftet vinter (OU) 

[13] Studiestart flettetest ÅU SIU: Godkendelse, RKV (ÅU) 

SIU: Optaget (ÅU) 

Figur 270 – Oversigt over hvilke flettetekster der benyttes i kommunikationsskabeloner 
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Felterne følger denne model, når de skal skrives ind i en kommunikationsskabelon: 

{!esas_afdeling.esas_kommunikation_[feltnavn];} 

Flettetekster kan både bruges i kommunikationsskabeloner oprettet af centralt hold (disse har præfikset SIU), 

og i kommunikationsskabeloner, som institutionen selv opretter. Nedenfor vises et eksempel, hvordan flette-

teksten ”[2] Klagevejledning OU” skrives ind i en kommunikationsskabelon. 

 

Figur 271 – Visning af fletteteksten ”Klagevejledning OU” på den juridiske afdeling 

I nedenstående eksempel vises, hvordan samme flettetekst anvendes i kommunikationsskabelonen ”SIU: Af-

slag, ikke flere pladser (OU) Dette skrives: 

{!esas_afdeling.esas_kommunikation_[klage_ou];} 

 

Figur 272 – Visning af en kommunikationsskabelon, der anvender fletteteksten ”Klagevejledning OU” 

 

Tip: Fletteteksterne kan også bruges i kommunikationsskabeloner, institutionen selv 

opretter ved at bruge modellen: {!esas_afdeling.esas_kommunikation_[feltnavn];} 
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9.3.5 Kommunikationsafsendelse 

Introduktion Kommunikationsafsendelse benyttes til at oprette kommunikation til en gruppe af ansøgninger. Det kan ek-

sempelvis være en gruppe af ansøgere, som er betinget optaget, men endnu ikke har fået godkendt betingel-

serne. 

For hver tilknyttet ansøgning oprettes der kommunikation, der benytter den valgte kommunikationsskabelon. 

 

Figur 273 - Kommunikationsafsendelse 

1. Generel opsætning. Her vælges navnet og kommunikationsskabelonen, der skal benyttes til opret-

telse af kommunikationsposter. Og status sættes til ”Klar til afsendelse” når kommunikationsafsen-

delsen er færdigkonfigureret. 

2. Visning af den valgte/oprettede kommunikationsskabelon. 

3. Gittervisning af ansøgninger, hvortil der vil blive oprettet kommunikation. 

Kommunikationsafsendelse giver mulighed for manuelt at sende den samme besked til mange ansøgere. Det 

kan eksempelvis være oplysning til alle lærerstuderende, at de skal vælge linjefag. 

Når kommunikationsskabelonens status sættes til ”Klar til afsendelse”, skal man køre arbejdsprocessen ”Kom-

munikationsafsendelse: Opret Kommunikationer”. Dette opretter kommunikationerne på ansøgningerne, som 

så følger det normale flow for kommunikationer i esas. 

Kommunikationsafse
ndelse - generelt 

Der er flere forskellige metoder til at oprette kommunikationsafsendelse. Den typiske måde præsenteres her. 

En mere avanceret måde er beskrevet nedenfor.  

Massekommunikation kan oprettes fra visningen af ansøgninger. Vælg de specifikke ansøgninger (1) og via 

kontekstmenuen vælg Opret kommunikationsafsendelse (2). 
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Figur 274 – Opret kommunikationsafsendelse fra listevisningen over ansøgninger (generelt) 

Bemærk at der er begrænsning på, hvor mange ansøgninger der kan vælges på én gang, da der kun kan vælges 

ansøgninger fra én søgeside ad gangen, og maks. antallet på en søgeside er 250. 

Du kan oprette din egen visning, hvor du kan finde frem til lige præcis de ansøgninger, som du ønsker at op-

rette kommunikation til. Fremfind de specifikke ansøgninger via den avancerede søgning (1) og vælg Opret 

kommunikationsafsendelse via menuen i den avancerede søgning (2). 

 

Figur 275 – Opret kommunikationsafsendelse via den avancerede søgning (generelt) 

I det nye vindue der kommer frem, skal sagsbehandleren angive informationerne på kommunikationsafsendel-

sen.  

Felt: Anvendelse: 

[1] Navn I feltet skal der angives et signende navn. Navnet bliver ikke sendt til ansøgeren i 

nemStudie. 

[2] Status Når kommunikationsafsendelsen er under udarbejdelse og ikke skal læses af ansø-

geren, vil statussen være ”Kladde”. Når kommunikationsafsendelsen er færdigge-

nereret, sættes status til ”Klar til afsendelse”. 

[3] Kommunikati-

onsskabelon 

I dette felt skal der angives, hvilken kommunikationsskabelon der skal anvendes i 

afsendelsen. Det er muligt at anvende en eksisterende kommunikationsskabelon 

eller at oprette en ny. 

[4] Gem Når kommunikationsafsendelsen er færdiggeneret, kan der gemmes. Derefter kan 

arbejdsprocessen ”Kommunikationsskabelon: Opret Kommunikationer” køres. Til 

slut kan man trykke F5 på tastaturet for at se de tilknyttede ansøgninger i under-

gitteret ”Ansøgninger” til højre. 
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Tabel 84 – Oversigt over felter på entiteten ”Kommunikationsafsendelse”. 

 

Figur 276 – Angiv informationer på kommunikationsafsendelsen 

Kommunikationsafse
ndelse - avanceret 

For at tilknytte mange (over 250) ansøgninger til en kommunikationsafsendelse skal der benyttes en særlig ar-

bejdsgang. 

 

Figur 277 - Opret kommunikationsafsendelse (avanceret 1/2) 

 

Sådan opretter du en avanceret kommunikationsafsendelse: 

1. Fremsøg dine ansøgninger via avanceret søgning. Via fanen, tryk på ”Hent FetchXML”. 

2. Download og åben filen i for eksempel Wordpad eller Notepad++. 

3. Opret ny kommunikationsafsendelse og indsæt indhold fra fil i felt for ”Afsendelse ved FetchXML”. 

4. Gem kommunikationsafsendelsen 

Tip: For at gøre dit arbejde med XML-filer lettere, kan du indstille din computer til at 

åbne .xml-filer i Notepad som standard.  Se hvordan du gør efter Figur 278.  
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9.4 Ansøgningshandlinger 

5. Nu skal feltet ”Ansøgninger” gerne være udfyldt med alle dine ansøgninger fra den avancerede søg-

ning du lavede. 

6. Kør nu arbejdsprocessen ”Kommunikationsafsendelse: Opret Kommunikationer” 

 

Figur 278 - Opret kommunikationsafsendelse (avanceret 2/2) 

Som standard vil Windows åbne .xml-filer i Microsoft Edge (eller Explorer), uanset hvilken browser .xml-filen 

hentes i. Bruger du derfor Google Chrome til at åbne esas, vil Windows altså stadig åbne filen i Explorer.  

 

Du skal have sat din Windows op til at åbne .xml-filer i Notesblok/Notepad, Notepad++ er særligt velegnet. 

 

Sådan bliver det lettere at arbejde med .xml-filer:  

1. Åbn 'Indstillinger' på computeren og vælg 'Apps' 

2. Klik på 'Standard apps' i kolonnen til venstre rul ned på siden og find knappen 'Vælg standardapps 

efter filtype' 

3. Find .xml på siden. Filtyperne er listet alfabetisk, så .xml er meget langt nede på siden 

Klik på den app, der står ud for .xml, og vælg den app du vil bruge som standard til .xml filer – vælg enten Note-

pad++, Wordpad eller Notepad.  

Introduktion Ansøgere kan i selvbetjeningsportaler ofte se deres ansøgning og en liste af handlinger, som de kan/skal udføre 

– eksempelvis upload af bilag, bekræft af studieplads eller annullering af ansøgning. Reglerne for, hvornår an-

søgere skal foretage en handling på deres ansøgning kan vedligeholdes i esas. Desuden kan ansøgers gennem-

førsel af handlinger starte en arbejdsproces i esas, som også kan vedligeholdes i esas. Derved skal integrationer 

fra eksterne systemer, inklusiv nemStudie, sjældent opdateres. 
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Ansøgningshandlinger sikrer således, at ansøgere automatisk kan få besked om mangler eller krævede handlin-

ger i forhold til deres ansøgninger, eksempelvis når en værdi i ansøgningens felter opdateres. 

Det er kun ansøgningshandlinger med status ”Afventer”, der vises for ansøgere på nemStudie.dk. 

Når ansøgere har opdateret og udført deres ansøgningshandlinger i deres selvbetjeningsportaler, opdateres 

ansøgningen i esas. 
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Ansøgningshandlinge
r for OU 

Følgende tabel viser de scenarier under sagsbehandling af ansøgninger for ordinær uddannelse, som automa-

tisk udløser en ansøgningshandling, forudsætningerne for at ansøgningshandlingerne udløses og hvad der ud-

løses i nemStudie. 

Scenarie Forudsætninger i esas Udløser i nemStudie 

Ansøgning modtaget i 

esas 

 

Ved oprettelse af ansøgning. 

Krav at kommunikation på den juri-

diske afdeling er: Aktiveret 

 

E-mail sendes til ansøger med be-

sked om, at der er nyt på nemStu-

die. 

En af følgende kommunikationsska-

beloner sendes: 

- SIU: Ny ansøgning (OU) 

- SIU: Ny ansøgning (ÅU) 

Adgangskrav opfyldt Flueben i ”Opfylder adgangskrav”. 

Der udløses ikke en ansøgnings-

handling, hvis der sættes flueben.  

 

E-mail sendes til ansøger med be-

sked om, at der er nyt på nemStu-

die. 

Følgende kommunikationsskabelo-

ner sendes: 

- SIU: Opfylder adgangs-

krav (OU) 

 

Dispensation for kandi-

datregel 

Angivelse af ”mangler” i feltet. E-mail sendes til ansøger med be-

sked om, at der er nyt på nemStu-

die. 

Ansøgningshandling i nemStudie 

med rød kasse, og mulighed for 

upload af bilag. 

Under fanen ”Sagsbe-

handling, i undergitteret 

”Sagsbehandling”: 

Mangler, type: 

• Eksamensbevis 

• Motiveret an-

søgning 

• Dok. for uddan-

nelse 

• Dok. for er-

hvervserfaring 

 

Angivelse af ”mangler” i feltet ud 

for typen 

Frist manglende dokumentation 

skal være i fremtiden. 

For eksamensbevis, vises også fel-

terne ”Frist eksamensbevis” og 

”Bemærkning eksamensbevis”. 

Disse felter kan udfyldes, men er 

ikke påkrævede. 

Hvis ”Frist eksamensbevis” udfyl-

des, bruges denne dato og ikke den 

dato, der er udfyldt i ”Frist mang-

lende dokumentation”. 

*) Flueben i forskellige kasser med 

manglende bilag afføder rød kasse i 

nemStudie 

Bemærkningsfeltet i esas afføder 

gul i nemStudie 

Så hvis man både sætter flueben og 

laver en bemærkning i esas, sker 

begge ting. 

E-mail sendes til ansøger med be-

sked om, at der er nyt på nemStu-

die. 

Følgende kommunikationsskabelo-

ner sendes: 

- SIU: Nyt på nemStudie 

(OU) 

- SIU: Nyt på nemStudie 

(ÅU) 
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Rød kasse forsvinder, når man har 

uploadet bilag. Gul kasse bliver stå-

ende. 

Under fanen ”Kvote 2”, i 

alle undergitre: 

Dokumentation (Bilag) 

mangler 

Sagsbehandlingsstatus skal være 

”Afventer” 

Ændring af sagsbehandlingsstatus 

fra ”ny” til ”Bilag mangler” 

E-mail til ansøger om nyt i nemStu-

die 

Handling: Rød – tekst om mangler 

og mulighed for upload af bilag. 

 

Afslag – alle typer Sagsbehandlingsstatus: Færdigbe-

handlet 

Sagsbehandlingsafgørelse: Afslag 

eller Ikke optagelsesberettiget. 

Afslagsbegrundelsestype: Udfyldt 

Afslagsbegrundelse: Udfyldt 

E-mail til ansøger om nyt i nemStu-

die  

- SIU: Afslag, IKV (OU) 

- SIU: Afslag, RKV (ÅU) 

- SIU: Afslag, ikke flere 

pladser 

- SIU: Afslag, adgangskrav 

KOT (OU) 

- SIU: Afslag, adgangskrav 

ikke KOT (OU) 

- SIU: Afslag, adgangskrav 

(ÅU) 

- SIU: Afslag, for sent (OU) 

 

Handling: Blå – Ingen 

 

Studieplads tilbudt 

 

Sagsbehandlingsstatus: Færdigbe-

handlet 

Sagsbehandlingsafgørelse: OK 

Optagelsesstatus: Tilbudt 

Optagelsesafgørelse: Studieplads 

Pladstilbudssvarfrist: Udfyldt 

E-mail til ansøger om nyt i nemStu-

die. 

- SIU: Studieplads tilbudt 

(OU) 

 

Handling: Grøn med to knapper: Ja 

tak og Nej tak 

Studieplads tilbudt 

Betinget optaget 

 

Sagsbehandlingsstatus: Færdigbe-

handlet. 

Pladstilbudssvarfrist: Udfyldt 

Flueben i: Betinget optaget 

Tekst i ”Betingelser” (feltet frem-

kommer, når der kommer flueben i 

Betinget optaget) 

Dato i ”Opfølgningsdato” (feltet 

fremkommer, når der kommer flue-

ben i Betinget optaget) 

E-mail til ansøger om nyt i nemStu-

die 

- SIU: Studieplads betinget 

tilbudt (OU) 

 

Handling: Grøn med to knapper: Ja 

tak og Nej tak. 

Standby plads tilbudt 

 

Sagsbehandlingsstatus: Færdigbe-

handlet 

E-mail til ansøger om nyt i nemStu-

die 

Besked i nemStudie: 
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Sagsbehandlingsafgørelse: OK 

Optagelsesafgørelse: Standbyplads 

Optagelsesstatus: Tilbudt 

 

- SIU: Standby tilbudt (OU) 

 

Handling: Grøn med to knapper: Ja 

tak og Nej tak 

Betinget standby plads til-

budt 

Sagsbehandlingsstatus: Færdigbe-

handlet 

Sagsbehandlingsafgørelse: OK 

Optagelsesafgørelse: Standbyplads 

Optagelsesstatus: Tilbudt 

Flueben i: Betinget optaget 

Tekst i ”Betingelser” (feltet frem-

kommer, når der kommer flueben i 

Betinget optaget) 

Dato i ”Opfølgningsdato” (feltet 

fremkommer, når der kommer flue-

ben i Betinget optaget) 

E-mail til ansøger om nyt i nemStu-

die 

Besked i nemStudie: 

- SIU: Standby betinget til-

budt (OU) 

 

Handling: Grøn med to knapper: Ja 

tak og Nej tak 

Kvittering for ja tak til be-

tinget standby plads 

Hvem: Ansøger i nemStudie takker 

ja 

Optagelsesstatus i esas skifter au-

tomatisk til Bekræftet 

Optagelsesafgørelse: standby 

Betinget optaget: Ja 

Så snart ansøger takker ja, fås be-

sked i Grøn kasse 

Efterfølgende oprettes advisering 

og besked i nemStudie: 

- SIU: Standby betinget be-

kræftet (OU) 

 

 

Kvittering for ja tak til stu-

dieplads 

 

Hvem: Ansøger i nemStudie takker 

ja 

Optagelsesstatus i esas skifter au-

tomatisk til Bekræftet 

Optagelsesafgørelse: Studieplads 

Så snart ansøger takker ja, fås be-

sked i Grøn kasse 

Efterfølgende oprettes advisering 

og besked i nemStudie: 

- SIU: Studieplads bekræf-

tet sommer (OU) 

- SIU: Studieplads bekræf-

tet vinter (OU) 

 

Kvittering for ja tak til be-

tinget studieplads 

Hvem: Ansøger i nemStudie takker 

ja 

Optagelsesstatus i esas skifter au-

tomatisk til Bekræftet 

Optagelsesafgørelse: Studieplads 

Betinget optaget: Ja 

Så snart ansøger takker ja, fås be-

sked i Grøn kasse 

Efterfølgende oprettes advisering 

og besked i nemStudie: 

- SIU: Studieplads betinget 

bekræftet sommer (OU) 

- SIU: Studieplads betinget 

bekræftet vinter (OU) 
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Kvittering for ja tak til 

standbyplads 

 

Hvem: Ansøger i nemStudie takker 

ja 

Optagelsesstatus i esas skifter au-

tomatisk til Bekræftet 

Optagelsesafgørelse: Standbyplads 

Betinget optaget: Nej 

Så snart ansøger takker ja, fås be-

sked i Grøn kasse 

Efterfølgende oprettes advisering 

og besked i nemStudie: 

▪ SIU: Standby bekræftet 

(OU) 

Kvittering for nej tak til 

studieplads/betinget stu-

dieplads/standbyplads 

Hvem: Ansøger i nemStudie takker 

nej 

Optagelsesstatus i esas skifter au-

tomatisk til Nej tak 

Optagelsesstatus: Nej tak 

Så snart ansøger takker nej, fås be-

sked i Grøn kasse 

Efterfølgende oprettes advisering 

og besked i nemStudie: 

▪ SIU: Nej tak til studie-

plads (OU) 

Manuelt oprettet besked Hvem: Studieadministrativ medar-

bejder 

Status: Færdig (ved enkelt tekst) 

eller  

Klar til fletning (ved brug af kom-

munikationsskabelon) 

 

Tabel 85 - Ansøgningshandlinger for OU 

Ansøgningshandlinge
r for ÅU 

Følgende tabel viser de scenarier under sagsbehandling af ansøgninger for åben uddannelse, som automatisk 

udløser en ansøgningshandling, forudsætningerne for at ansøgningshandlingerne udløses og hvad der udløses i 

nemStudie. 

Scenarie Forudsætninger i esas Udløser i nemStudie 

Ansøgning modtaget i esas: Ved oprettelse af ansøgning. 

Krav at: 

Kommunikation: Aktiveret 

Uddannelsesstruktur: ÅU 

E-mail til ansøger 

Mangler, type: 

• Dok. for uddannelse 

• Dok. for erhvervserfaring 

 

Hvem: Studieadministrativ med-

arbejder 

Sagsbehandlingsstatus må ikke 

være ”Færdigbehandlet” 

Angivelse af ”mangler” i feltet 

ud for typen 

Frist manglende dokumentation 

skal være i fremtiden. 

 

*) Flueben i forskellige kasser 

med manglende bilag afføder 

rød kasse i nemStudie 

Bemærkningsfeltet i esas affø-

der gul i nemStudie 

E-mail til ansøger om nyt i nem-

Studie 

Handling: Rød med tekst om 

mangler og mulighed for upload 

af bilag *) 
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Så hvis man både sætter flue-

ben og laver en bemærkning i 

esas, sker begge ting. 

Rød kasse forsvinder, når man 

har uploadet bilag. Gul kasse bli-

ver stående. 

Afslag: 

• Adgangskrav 

• Ikke pladser 

 

 

Hvem: Studieadministrativ med-

arbejder 

Sagsbehandlingsstatus: Færdig-

behandlet 

Sagsbehandlingsafgørelse: Af-

slag  

Afslagsbegrundelsestype: Ud-

fyldt 

Afslagsbegrundelse: Udfyldt 

E-mail til ansøger om nyt i nem-

Studie  

Besked i nemStudie 

Handling: Blå - Ingen 

Optaget Hvem: Studieadministrativ med-

arbejder 

Optagelsesstatus: Tilbudt 

Optagelsesafgørelse: Studie-

plads 

Pladstilbudssvarfrist: Udfyldt 

E-mail til ansøger om nyt i nem-

Studie 

Besked i nemStudie 

Handling: Grøn med to knapper: 

Ja tak og Nej tak 

Manuelt oprettet besked Hvem: Studieadministrativ med-

arbejder 

Status: Færdig (ved enkelt tekst) 

eller Klar til fletning (ved brug af 

kommunikationsskabelon) 

 

Annullering af ansøgning Hvem: Ansøger annullerer an-

søgning i nemStudie 

Esas opdaterer ansøgningen i 

esas med ”Annulleret” i integra-

tionsstatus 

 

Tabel 86 - Ansøgningshandlinger for ÅU 

Ansøgningshandling 
for ændret 
Studiestart 

Hvis en ansøger har accepteret en studieplads, men ønsker Studiestart ændret fra Sommer til Vinter eller Vin-

ter til Sommer, er dette muligt.  

Processen herfor er at ændre status på ansøgeren fra ”bekræftet” til ”tilbudt” og ændre den tildelte studiestart 

til den ønskede dato. Dette vil danne en ansøgningshandling og en kommunikation fra esas.  

Denne ansøgningshandling vil blive synkroniseret over i nemStudie, hvor ansøger både vil kunne se en besked 

angående tilbudt studieplads, men også blive bedt om at udføre handlingen ”Accepter plads” eller ”Afvis 

plads”. Ansøgningshandlingen vil være den samme som beskrevet for ”Tilbudt Studieplads” i Tabel 85 - Ansøg-

ningshandlinger for OU.  
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 Administration af studerende 

10.1 Person og Personoplysninger 

Introduktion I dette kapitel vil administration af den studerende være omdrejningspunktet. Kapitlet vil handle om den stu-

derende selv, den studerendes kobling til uddannelsen, specielle forhold som praktik og merit, samt bedøm-

melse af den studerendes fag. Kort sagt beskriver kapitlet den studerende fra indskrivning til afslutning på ud-

dannelsen. 

Introduktion 
      

 

Studerende  Aktører  Personer 

Entiteten ”Person” i esas indeholder forskellige oplysninger om personer i esas. Personer kan have en af føl-

gende roller i esas: 

1. Studerende 

2. Fagperson 

Person-entiteten er delt på tværs af institutioner i esas for at minimere antallet af dubletter, særligt af stude-

rende, men er som standard alene synlig for institutionerne, hvor personen har et tilhørsforhold. Det er derfor 

ikke muligt at slå personer op på tværs af esas, men det er først, når en studerende får aktiviteter på andre in-

stitutioner, at systemet automatisk sørger for at dele posten fremfor at oprette en dublet. 

Til person-entiteten kan altid tilknyttes yderligere institutionsspecifikke oplysninger, som ikke skal deles på 

tværs af institutioner. Person-entiteten har derfor en relateret entitet kaldet ”Personoplysninger”. 

 

Figur 279 - Relation mellem person og personoplysning(er) 

Anvendelse Der er tilknyttet forskellige informationer til personer i esas som vist i figuren nedenfor. 
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Figur 280 – Visning af en person i esas 

Felterne i sektionen for kontaktoplysninger er beskrevet herunder: 

Felter Beskrivelse 

Fulde navn Dette felt viser det fulde navn og kombinerer personens for-

navn, mellemnavn og efternavn.  

Status Dette felt angiver om personen har en status som ”Aktiv” eller 

”Inaktiv”. Bemærk, status på Person er uafhængig af status på 

Studieforløbet. 

CPR-nummer esas henter og tjekker data op mod CPR-registret. CPR-numme-

ret indeholder en række stamoplysninger såsom navn, køn og 

bopæl. 

Alternativt CPR-nummer Hvis et CPR-nummer ændres, vil den tidligere værdi angives au-

tomatisk i feltet Alternativt CPR-nummer. 

eIDAS PID ”The unique Person Identifier (PID)” anvendes som en eIDAS-

identifikation, som er landespecifik for ikke-danske studerende 

og ansøgere fra EU. 

Skal på sigt benyttes af nemStudie og sættes både af nemStudie 

og Optagelse.dk.  

Fødselsdato Dato for personens fødselsdag. Kommer enten fra CPR-registret 

eller udfyldes manuelt.  

Fødselsdato og køn er nødvendigt for at oprette en studerende 

og relaterede personoplysninger. 

Person-ID esas opretter et unikt ID for personer. Dette person-ID fungerer 

på tværs af alle uddannelsesinstitutioner. Det vil altid være den 

samme entitetspost for den studerende, som findes ved det 

unikke ID. Således kan det unikke ID anvendes til at finde speci-

fikke studerende. Læs mere i afsnittet Relaterede personoplys-

ninger nedenfor. 

Køn Feltet sættes fra CPR-registret eller udfyldes manuelt. Det er 

muligt at sætte køn til ”Ønsker ikke at oplyse” eller ”Andet”. Det 
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vil dog blive overskrevet med data fra CPR-registret, hvis der an-

gives et validt CPR-nummer. 

Fødselsdato og køn er nødvendigt for at oprette en studerende 

og relaterede personoplysninger. 

Statsborgerskab (Land) Personens statsborgerskab skal sættes på baggrund af landet 

personen er fra. Eksempelvis vil der for en dansk statsborger 

skulle stå Danmark. Statsborgerskab nedarves fra ansøger-enti-

teten, såfremt det er angivet. Bemærk at lande skal være en del 

af ISO 3166-1 standarden.  

Stillingsbetegnelse I dette felt kan der angives en valgfri stillingsbetegnelse. 

Adresselinje 1 Dette felt sættes på baggrund af data fra CPR-registret og vil 

være personens primære adresse. 

Adresselinje 2 Her kan angives yderligere adresseoplysninger, der supplerer 

adresselinje 1. 

Postnummer / By Dette felt sættes på baggrund af data fra CPR-registret. Såfremt 

dette felt sættes manuelt, kan man skrive postnummeret, hvor-

efter en by automatisk vil tilføjes (gælder kun danske post-

numre). 

Kommune I dette felt kan der udfyldes en kommune (gælder kun danske 

kommuner). 

Land Dette felt sættes automatisk på baggrund af postnummer/by. 

For udenlandske studerende sættes feltet på baggrund af infor-

mationen på ansøger. 

Land sættes automatisk til Danmark, hvis status hentet fra CPR-

registret er Bopæl i Danmark (høj vejkode).  

Seneste CPR-opdatering Dette felt angiver, hvornår et eller flere felter senest er blevet 

opdateret via integrationen til CPR-registret. 

CPR-oplysninger opdateres Dette felt angiver, om CPR-oplysninger opdateres via integratio-

nen til CPR-registret. 

Beskyttet Dette felt relaterer sig til, hvorvidt personen har valgt at have 

navne- og adressebeskyttelse. Se 10.1.1 - Håndtering af navne- 

og adressebeskyttelse. 

CPR-personstatus Feltet opdaterer personer i esas mod CPR-registret med føl-

gende værdier, som relaterer sig til personens status:  

Status aktiv: Bopæl i Danmark, Bopæl i Danmark (høj vejkode), 

Bopæl i Grønland og Bopæl i Grønland (høj vejkode). 

Status inaktiv: Annulleret, Død, Ej bopæl, Forsvundet og Nedlagt 

person. Der vil vises en notifikationsbjælke, hvor det fremgår, at 

data ikke hentes fra CPR-registret, da personen er inaktiv, angi-

vet med hvilken status, der er tale om. 

Status udrejst: Felterne Adresselinje 1, Adresselinje 2, Postnum-

mer og Land vil være låst op for redigering, og efterfølgende 

CPR-opdateringer vil ikke opdatere adresseoplysninger, så længe 

status er Udrejst.  

Tabel 87 - Indhold på en person 
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Statustyper for 
person 

Ikonet til venstre for personens navn – se Figur 281 - Statustype på person – indikerer status for personen. Ved 

at kigge på ikonet kan man derfor nemt afkode, hvilken statustype der er tale om. Ikonet kan antage følgende 

bogstaver: 

Bogstav Statustype 

A Aktiv 

I Inaktiv 

studerende 

(orlov) 

U Udskrevet – 

ophørt, 

afbrudt 

G Gennemført 

uddannelsen 

F Fagperson 

Ø Øvrig person 

Tabel 88 - Statustyper 

 

Figur 281 - Statustype på person 

Fiktivt CPR-nummer, 
KOT-CPR-nummer og 
alternativt CPR-
nummer 

Fiktivt CPR-nummer oprettes, hvis personen ikke har et dansk CPR-nummer. Fiktivt CPR-nummer er konstrue-

ret og genereres på baggrund af personens fødselsdato og køn, hvor det første ciffer udgøres af det første cif-

fer i fødselsdatoen forhøjet med seks. Det fiktive CPR-nummers sidste ciffer følger desuden de generelle CPR-

retningslinjer vedrørende ulige tal for mænd og lige tal for kvinder. Fiktivt CPR-nummer kan ses i feltet for 

”CPR-nummer”. 

KOT konstruerede CPR-numre bliver tildelt en ansøger, uden dansk CPR-nummer, ved oprettelse på opta-

gelse.dk. KOT-CPR-numre indeholder bogstaver. Ved optagelse til studerende får den studerende med et KOT-

CPR-nummer tildelt et fiktivt CPR-nummer uden bogstaver. 

Alternativt CPR-nummer er et alternativ til det fiktive eller valide CPR-nummer – det er typisk et tidligere CPR-

Bemærk: Hvis en studerende registrerer navneændring, og dette ændres i CPR-regi-

stret, vil alle fremtidige GUE’er samt studieforløb, blive oprettet med det nye navn.  

Tip: Fra navigationsmenuen i toppen vælges den sidste pil ud for personen, og heref-

ter vises tilknyttede entiteter. Hvis en entitet vælges, vises en listevisning af tilknyt-

tede entitetsposter for den valgte person. 
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nummer eller KOT-CPR-nummer. Når et fiktivt eller validt CPR-nummer ændres, lægges den seneste værdi, 

som var i feltet CPR-nummer, ned i feltet "Alternativt CPR-nummer". Dette gør det også muligt at søge på tidli-

gere CPR-nummer. Det kan ses i feltet Alternativt CPR-nummer.  

Aktive og inaktive 
studieforløb 

På person-entiteten findes undergitteret Studieforløb, som viser udvalgte oplysninger omkring studieforløb. 

Ved at klikke på en linje, åbnes posten og viser det pågældende studieforløb.  

 

Relaterede 
personoplysninger 

På en persons tilknyttede personoplysninger kan yderligere information findes og oprettes. Feltet Rolle på per-

sonoplysninger-entiteten angiver rollen for hvilken type relation, der er til institutionen, eksempelvis stude-

rende og/eller fagperson.  

Personoplysninger er institutionsspecifikke, hvilket betyder, at hvis en studerende for eksempel er indskrevet 

på flere uddannelsesinstitutioner, så hentes og vedligeholdes kontaktinformation altid kun for den specifikke 

uddannelsesinstitution, som brugeren, der tilgår esas, kommer fra. 

Fra person-entiteten findes undergitteret Personoplysninger, som viser udvalgte oplysninger. Ved at klikke på 

linjen åbnes posten og viser yderligere oplysninger – se Figur 282 og Figur 283. 

 

Figur 282 - Undergitter for Personoplysninger 

Tip: Undergitteret Studieforløb indeholder alene aktive studieforløb. Det er muligt at 

se alle studieforløb – inkl. inaktive (forældede) studieforløb ved at klikke på undergit-

terets tabel-ikon: , hvor andre visninger kan vælges som inaktive studieforløb. 
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Figur 283 - Entiteten for Personoplysninger 

Felterne for personoplysninger er beskrevet herunder: 

Felter Beskrivelse  

Kaldenavn Kaldenavn bruges typisk i forbindelse med navne- og adressebe-

skyttelse, hvor et alternativt navn for personen kan benyttes. 

Se også 10.1.1 - Håndtering af navne- og adressebeskyttelse. 

Person Opslag til den relaterede person. 

Rolle Dropdown om personen er studerende eller fagperson. 

Status Dette felt angiver om personoplysningen har status ”Aktiv” eller 

”Inaktiv”. 

Eksternt link Link til relevant ESDH-mappe eller lignende for personen. 

Lokalt studienummer Studienummer er enten automatisk sat på baggrund af Person-

ID eller Integrations-ID. Dette valg er op til de enkelte institutio-

ner at træffe og bestemmes via indstillinger på afdelings-enti-

tetsposten for den juridiske afdeling. 

Studienummer: 

Studienummeret er det nummer, som den studerende typisk 

kender og som kan fremgå af blandt andet studiekort og e-mail. 

Studienummeret er enten Person-ID’et eller Integrations-ID’et i 

henhold til uddannelsesinstitutionens valg.  

• Form: alfanumerisk, for eksempel 186524, LN223516, 

10027251 

• Obligatorisk: nej – institutionen kan vælge ikke at be-

nytte studienumre 

• Redigerbart: kan overskrives af tredjepartssystem (ikke 

manuelt i esas) 

• Unikt: nej (ikke på tværs af esas) 
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• Niveau: person-niveau på institutionsniveau – svarer 

til at hvert Person-ID kan have ét Studienummer per 

uddannelsesinstitution.  

Person-ID: 

Person-ID er det interne, unikke, identificerende nummer for en 

person i esas. 

Person-ID’et forbinder personen på tværs af uddannelsesinstitu-

tioner og benyttes f.eks. når en studerende flytter institution. 

Person-ID’et dannes af esas ved oprettelse af en person.  

For studerende vil det sige i forbindelse med optagelse på en ud-

dannelse.  

For andre personer som f.eks. underviser, censor, eksaminator 

sker det i forbindelse med oprettelse i esas. 

• Form: numerisk, 8-cifre, for eksempel 10027251 

• Obligatorisk: ja 

• Redigerbart: nej – dannes af esas og kan herefter ikke 

ændres 

• Unikt: ja, på tværs af esas 

• Niveau: person-niveau – svarer til, at hvert CPR-nr. har 

ét Person-ID 

Det skal angives på den juridiske institution, hvilket nummer 

(Person-ID eller Integrations-ID) der skal anvendes som studie-

nummer. Det er institutionsspecialisten der kan angive dette på 

afdelingsopsætningen. 

Integrations-ID Integrations-ID er en alfanumerisk betegnelse for en given insti-

tutions identifikation af en person eller studerende, hvor Per-

son-ID er en persons unikke ID på tværs af institutioner. 

Integrations-ID er et institutionsvalgt ID, som skrives til esas og 

efterfølgende kan benyttes som integration til personer i esas. 

Det dannes af institutionens 3.partssystem, som typisk er en 

form for IDM-system  

• Form: alfanumerisk, for eksempel 186524, LN223516 

• Obligatorisk: nej 

• Redigerbart: kan overskrives af tredjepartssystem (ikke 

ændres manuelt i esas) 

• Unikt: nej (ikke på tværs af esas) 

• Niveau: person-niveau på institutionsniveau – svarer 

til at hvert Person-ID kan have ét Integrations-ID pr. 

uddannelsesinstitution 

SSO ID Single Sign On ID’er er den studerendes unikke ID i forbindelse 

med nemStudie. Det er institutionernes ansvar at holde feltet 

opdateret. Feltet kan alene opdateres via en integrationsbruger. 

Mobiltelefonnummer Bliver overført fra ansøger. Dette kan ændres løbende efter be-

hov. 
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Privat e-mail Bliver overført fra ansøger. Dette kan ændres løbende efter be-

hov. 

Privat telefonnummer Bliver overført fra ansøger. Dette kan ændres løbende efter be-

hov. 

Studiee-mail Udfyldes af uddannelsesinstitution. 

Fagpersontype Hvis fagperson er valgt i rollefeltet, skal man vælge om fagperso-

nen er: ansvarlig, censor, eksaminator, kontaktperson eller un-

derviser. Hvis fagpersoner har flere roller, skal der oprettes flere 

personoplysninger.  

Arbejdsmail Udfyldes af uddannelsesinstitution hvis nødvendigt. 

Arbejdstelefonnummer Udfyldes af uddannelsesinstitution hvis nødvendigt. 

Dokumentafsendelsesmetode Udfyldes til brug for afsendelse af faktureringsgrundlag til Navi-

sion STAT. Disse vil blive sat automatisk i følgende prioriterede 

rækkefølge: 

• Hvis CPR-nummer er udfyldt og ikke er fiktivt, sættes 

dokumentafsendelsesmetoden til ”Digital Post”. 

• Hvis CPR-nummer er fiktivt eller tomt sættes doku-

mentafsendelsesmetoden til ”E-mail”. Hvis studiemail 

er sat, bruges denne. Ellers bruges private-mail. 

• Hvis hverken studiee-mail eller private-mail findes, 

sættes dokumentafsendelsesmetoden til ”Manuelt”. 

Det er endvidere muligt at angive ”Manuelt” som dokumentaf-

sendelsesmetode. 

NS debitornummer Udfyldes af Navision STAT. 

Sidst faktureret Udfyldes af Navision STAT. 

Tabel 89 - Indhold på personoplysninger 

 

Person (studerende) Når en ansøger via ansøgningen optages på en uddannelse, oprettes automatisk et studieforløb, mens den stu-

derende oprettes som en person i esas. På en person oprettes også tilhørende personoplysninger som eksem-

pelvis telefonnummer, e-mailadresse og lokalt studienummer. 

Person (fagperson) Når feltet Rolle er sat til ”Fagperson”, vil feltet Fagpersontype blive tilgængeligt, hvor der kan angives følgende 

værdier: 

• Ansvarlig 

• Censor 

• Eksaminator 

• Kontaktperson 

• Underviser 

I sektionen Fagpersonsrelation, er det muligt at tilknytte fagpersonen til en PUE, hold eller en bedømmelse (se 

afsnit 10.3 - Hold i es). 

Tip: Personoplysninger kan deles på tværs af institutioner ved at trykke på Del per-

sonoplysninger i kontekstmenuen. Dette deler også relaterede entitetsposter. Se 

mere i afsnit 10.1.2 - Delingssamtykke. 
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Fagpersoner kan oprettes via et opslag til CPR-registret på CPR-nummer. Hvis fagpersonen allerede eksisterer, 

eksempelvis på en anden institution, bliver brugeren spurgt, om fagpersonen skal deles. 

 

Sammenfletning af 
dubletter 

Såfremt der identificeres dubletter af samme person i esas (ved for eksempel udenlandske personer eller per-

soner registreret uden CPR-nummer), er det muligt at sammenflette personer i esas. Man skal markere de to 

personer det drejer sig om, enten fundet på en listevisning eller gennem en avanceret søgning, og herefter 

vælge at flette dem. Se Figur 284 - Sammenflet personer. 

 

Figur 284 - Sammenflet personer 

Herefter skal man vælge, hvilken af de to poster, der skal være ”masterpost” – altså hvilken post skal esas be-

holde, og hvilken der skal deaktiveres. Se Figur 285 - Masterpost. 

 

Figur 285 - Masterpost 

 

Bemærk: Fagpersoner, som har typen ”Eksaminator” og ”Censor”, og som har en re-

lation til en PUE, nedarves til hold og bedømmelser. 

Bemærk: Når man sammenfletter poster i esas, slettes den post, der ikke er master-

post. 
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10.1.1 Håndtering af navne- og adressebeskyttelse 

 

 

Introduktion Hvis en person, jævnfør CPR-registret, har navne- og adressebeskyttelse, vil dette fremgå tydeligt i esas via en-

titeterne person, studieforløb og GUE. Hvis en person har navne- og adressebeskyttelse, skal der tages ekstra 

foranstaltninger ved udtræk af data eller udstilling af data via listevisninger. 

 

Anvendelse Når esas bruges til at eksportere persondata, er det institutionerne selv og deres tredjepartssystemer, som har 

ansvar for at overholde reglerne om navne- og adressebeskyttelse. Dette gælder både ved omgang med data 

igennem esas brugergrænsefladen, ved diverse udtræk af flettefiler og igennem esas-webservice.  

På person-entiteten i esas og på studieforløb-entiteten i esas, findes feltet Beskyttet, som markerer om en per-

son er navne- og adressebeskyttet. Her skal brugere, uanset om det er slutbrugere eller servicebrugere, sikre, 

at denne beskyttelse respekteres. På person-, studieforløb- og GUE-skærmbillederne vil der blive vist en notifi-

kationsbjælke, som indikerer denne beskyttelse. Tilsvarende vil der i alle listevisninger for disse tre entiteter 

være markeret, om entitetsposten er beskyttet eller ej. 

 

Figur 286 - Notifikationsbjælke på studieforløb 

Ved behandling af person-entiteten skal man være opmærksom på, at alle felter, der omhandler navn og 

adresse, skal behandles med omhu, herunder listevisninger og udtræk:  

• Fornavn 

• Mellemnavn 

• Efternavn 

• Fulde navn 

• Adresselinje 1 

• Adresselinje 2 

• Postnummer / By 

• Kommune 

• Land 

Bemærk: Det er ikke muligt at sammenflette to personer, som begge har aktive per-

sonoplysning tilknyttet med samme rolle (fx studerende). Hvis fletningen skal lykkes, 

så skal personoplysningerne på den ene person først deaktiveres, så der ikke sker en 

konflikt mellem, hvilken der skal beholdes. Herefter kan de to personer flettes.  

Bemærk: Oplysninger om navne- og adressebeskyttelse vil være oplysninger som 

kommer fra CPR-registret. Personer og studerende uden validt CPR-nummer vil der-

for ikke kunne have navne- og adressebeskyttelse i esas. 
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10.1.2 Delingssamtykke 

 

Nogle entitetsposter i esas arver ved oprettelse deres navne fra personen. Eksempelvis arver studieforløbet, 

GUE’er og bedømmelse deres navn fra den studerendes fulde navn.  

I tilfælde hvor navnet på en post arver en persons navn, vil det være brugernes (slutbrugere/servicebrugere) 

ansvar at sikre at disse behandles med omhu, givet at personen er navne- og adressebeskyttet. Hvis man ek-

sempelvis vil lave udtræk til Excel, skal man altså sikre sig, at man anonymiserer eller sletter informationen i 

navnefeltet på de entiteter, som arver navn fra personen, og/eller i stedet henter personens kaldenavn fra den 

relaterede Personoplysning-entitet. 

 

Abonner på 
systemhændelse 

Se ”Oprettelse” i afsnit 3.5 - Notifikationer og abonnementer for hvordan et abonnement kan opsættes, såle-
des at der modtages en notifikation hver gang en person får navne- og adressebeskyttelse fra CPR. 

Introduktion Det er muligt for brugere på tværs af juridiske institutioner at dele data om studerende og vedkommendes stu-

dieaktiviteter. Via delingssamtykke-entiteten kan brugeren tildele andre juridiske institutioner adgang til den 

studerendes person-entitetspost samt studieforløb og dets relaterede entitetsposter.  

Anvendelse Delingssamtykker anvendes til at give andre juridiske institutioner læseadgang til data om den pågældende 

studerende og vedkommendes studieaktivitet. Eftersom delingen giver adgang til studieforløbet, herunder 

GUE’er, bedømmelser, meritter, studieinaktive perioder, praktik og internationalisering, kan funktionen eksem-

pelvis anvendes i forbindelse med behandling af ansøgninger eller eksterne overflytninger. 

 

Oprettelse Et delingssamtykke oprettes fra den person-entitetspost, der skal gives delingssamtykke for. Når entitetspo-

sten er åben, kan brugeren via kontekstmenuen vælge ”Del personoplysninger”. Efterfølgende åbnes et vin-

due, hvor man kan angive, hvilken uddannelsesinstitution der skal have adgang til entitetsposten, samt datoen 

for anmodning. Ejeren angives automatisk til den bruger, som delingssamtykket er oprettet af.  

Link: Dokumentet "D0180 - Lokale integrationer" indeholder en guide til tredjepartsin-

tegrationer, som angiver, hvordan de skal hente data ud af esas på sådan en måde at 

navne- og adressebeskyttelse overholdes. 

Tip: I tilfælde af navne- og adressebeskyttelse anbefales det, at kaldenavn på perso-

nens relaterede personoplysning-entitet altid udfyldes, så kaldenavn kan benyttes 

som alternativ til det fulde navn i eksempelvis udtræk. 

Tip: Brugeren kan via ”Delingssamtykker” i den relaterede visning, tilgå en listevisning, 

der angiver de delingssamtykker, der er givet for den pågældende person. Delingssam-

tykker kan desuden fremsøges via den avancerede søgning. 
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Figur 287 - Oprettelse af delingssamtykke 

Annullering af deling Delingen af personen kan fjernes igen ved at åbne person-entitetsposten og vælge ”Del” via de tre prikker i 

kontekstmenuen. I det vindue, der åbnes, kan brugeren markere den deling, som ønskes fjernet, og fjerne den 

via ”Fjern markerede”.  

 

Figur 288 - Fjern deling 

 

Selve delingssamtykket kan slettes direkte fra entitetsposten via ”Deaktiver” i kontekstmenuen. Dette vil dog 

ikke fjerne delingen af personen og de relaterede entitetsposter. Denne deling skal fjernes manuelt som be-

skrevet i starten af dette underafsnit.  

Bemærk: Processen med manuelt at markere og fjerne delingen skal også foretages 

for hver af de relaterede entitetsposter, der er delt, herunder studieforløb, GUE’er, 

praktikophold og lignende.  
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10.2 Studieforløb 

Introduktion 
      

 
Studerende  Studieforløb  Studieforløb 

Efter en ansøger har accepteret tilbud om studieplads og er blevet optaget, oprettes vedkommende som stu-

derende på en uddannelse med en studiestartsdato via et personligt studieforløb. På studieforløbet kan man 

se, hvilke uddannelseselementer den studerende er tilmeldt.  

På studieforløbet kan man også se adgangsgrundlaget fra ansøgningen. 

Anvendelse Den studerende bliver efter optagelse tilknyttet et aktivitetsudbud via et studieforløb. Der findes to forskellige 

repræsentationer af studiestart på studieforløbet: 

• Studiestart 

• Genindskrivningsdato 

Studiestart er den oprindelige studiestartsdato, som er sat på baggrund af ansøgningen. Genindskrivningsdato 

vil blive udfyldt og synlig ved brug af ansøgning-formularen "Genindskrivning" (se afsnit 10.6.2 - Genindskriv-

ning). Det er således studiestartsfeltet, medmindre genindskrivningsdatofeltet eller ”SU-startdato” på den rela-

terede ansøgning er udfyldt, der indberettes til STÅ eller SU, henholdsvis. 

Studiestartsfeltet og genindskrivningsdatofeltet er låste felter, men kan redigeres af institutionsspecialister. 

Det har betydning for indberetning, og redigering bør derfor holdes til et minimum. Studiestartsfeltet kan fin-

des på studieforløb i øverste højre hjørne. Genindskrivningsdatofelt vil kun være synligt i sektionen Studiefor-

løb, hvis en studerende er blevet genindskrevet. 

Feltet Forventet afslutning beregnes ud fra perioderne angivet på områdenummeropsætningen. Se mere i af-

snit 7.2 - Områdenummeropsætning og dimensionering. Feltet Forventet afslutning er redigerbart på studiefor-

løbet.  

 

Feltet Forventet afslutning vises ikke på studieforløb på Åben Uddannelse. 

I sektionen Studieforløb kan der findes en række informationer, som vist i Figur 289 - Studieforløb-sektionen for 

OU. 

Bemærk: Ved enhver form for opdatering af feltet på studieforløbet, dannes der en 

SU-hændelse af typen ”Indskrivning opdater”. 
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Figur 289 - Studieforløb-sektionen for OU 

Felterne beskrives herunder: 

Felter  Beskrivelse 

Studerende Af dette felt fremgår den studerende, som er tilknyttet studieforløbet. Ved 

at klikke på navnet på den studerende i feltet tilgår man personen, hvor der 

er kontaktoplysninger på den studerende samt overblik over eventuelle an-

dre studieforløb.  

Aktivitetsudbud Feltet refererer til det aktivitetsudbud, den studerende er tilknyttet. Feltet 

udfyldes med det aktivitetsudbud, der er angivet på den studerendes an-

søgning, og kan ikke redigeres. 

Såfremt uddannelsesstruktur eller institutionsafdeling ændres på aktivitets-

udbuddet, slår dette igennem på alle studieforløb som har aktivitetsudbud-

det tilknyttet. 

Aktivitetsafdeling Feltet viser den aktivitetsafdeling den studerende er indskrevet på, såfremt 

institutionen vælger at anvende aktivitetsafdeling. 

AUDD-kode Den studerendes valgte specialisering vises her i form af en AUDD-kode. 

Kun AUDD-koder fra uddannelsesaktiviteten kan vælges. Feltet udfyldes af 

den studieadministrative medarbejder. 

Hvis den overordnede uddannelsesaktivitet kun indeholder én AUDD-kode, 

sættes denne automatisk på studieforløbet. Hvis uddannelsesaktiviteten in-

deholder ingen eller flere AUDD-koder, sættes der ingen på studieforløbet. 

Profil I dette felt angives den studerendes specialiseringsprofil. Profil er en mulig-

hed for at tone specialiseringen yderligere. 

Uddannelsesstruktur Feltet refererer til den uddannelsesstruktur, den studerende er tilknyttet. 

Sættes på baggrund af aktivitetsudbuddet. 
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Tidligere uddannelsesstruktur I dette felt vises den studerendes tidligere uddannelsesstruktur. Eksempel-

vis hvis den studerende har skiftet studieordning 

Institutionsafdeling I feltet vises den institutionsafdeling, som uddannelsesstrukturen er tilknyt-

tet. Således er feltet Institutionsafdeling en relateret visning fra aktivitets-

udbuddet, som den studerende er tilknyttet. Sættes på baggrund af aktivi-

tetsudbuddet. 

Indskrivningsform Dette felt angiver, hvorledes den studerende er optaget/indskrevet på en 

uddannelse. For OU er følgende indskrivningsformer: 

• Optagelse gennem KOT - 1100 

• Optagelse udenom KOT - 1700 

• Indskrivning af overflyttere - 1400 

• Gæstestuderende, dansk (merit til anden dansk juridisk institution) - 

4200 

• Gæstestuderende, udenlandsk (institutionsaftaler) - 4300 

• Gæstestuderende, udenlandsk (programaftaler) - 4400 

Forventet afslutning Feltet viser den forventede afslutning på studieforløbet, baseret på uddan-

nelsens længde. 

Afgangsdato I dette felt kan man udfylde en dato for den studerendes afgang fra uddan-

nelsen. Det er muligt at sætte en afgangsdato både før og efter dags dato. 

En udskrivning medfører, at den studerendes planlagte studieforløb, gøres 

inaktivt, når datoen indtræffer. I nogle tilfælde vil afmeldingen foretages 

automatisk. Det gælder imidlertid ikke ÅU. Se afsnit om afmelding af stude-

rende 10.6 - Afmelding af studerende og genindskrivning. 

Afgangsårsag Studerende kan udskrives fra en uddannelse af forskellige årsager. Eksem-

pelvis kan en studerende ønske at afbryde sin uddannelse eller uddannel-

sen gennemføres. Se afsnit 10.6 - Afmelding af studerende og genindskriv-

ning. 

Status Dette felt angiver, om studieforløbet er aktivt, afsluttet eller inaktivt. Status 

skifter til afsluttet, når uddannelsen er gennemført, eller den studerende er 

afsluttet. Status inaktiv anvendes ved deaktiverede studieforløb. 

Sammenlagt fartstid Praktikperioder til søs skal registreres som fartstid (antal dage) for hver en-

kelt praktikperiode. Feltet Sammenlagt fartstid beregner den sammenlagte 

fartstid på tværs af praktikophold.  

Rekvirent Dette felt kan sættes til ”Ja” eller ”Nej” og angiver, hvorvidt studieforløbet 

er tilknyttet en rekvirent. Læs mere i afsnit 13 Fakturering i esas. Yderligere 

har rekvirent også betydning for STÅ-indberetning, hvor rekvirenttype 

blandt andet indberettes. 

Uddannelsespålæg I dette felt kan det angives, om den studerende skal have uddannelsespå-

læg. 

Talentbekendtgørelse Dette felt angiver, hvorvidt studieforløbet er knyttet til en talentbekendtgø-

relse.  

Udløst STÅ Feltet viser det antal STÅ, som er udløst. 

Resterende STÅ Feltet viser det resterende antal STÅ på uddannelsen. Indeholder ikke data i 

denne version af esas. 

Bevisgrundlag Alle bedømmelser fra studieforløbet oprettes i et bevisgrundlag eksempel-

vis når GUE’er bestås eller studieforløbet opnår status ”Gennemført”. Se af-

snit 10.4.8 - Bevisgrundlag.  
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Ansøgning Af opslagsfeltet fremgår den studerendes ansøgning til uddannelsen. 

Ekstra tid eksamen Angiver om den studerende er omfattet af særlige prøvevilkår (SPS) og/eller 

har fået tildelt ekstra tid til eksamen på en given uddannelse. 

Tabel 90 - Felter på studieforløb-sektionen for OU 

Kør regeltjek Se afsnit 3.10.1 - Kør regeltjek og underafsnit Kør regeltjek – Studieforløb for hvilke regler regelmotoren tjekker 

for ved tryk på knappen ”Kør regeltjek” i kontekstmenuen. 

Tilknyttede visninger 
til studieforløbet 

I figuren nedenfor er det vist, hvordan man kan finde relevante oplysninger på studieforløbet såsom 

meritregistreringer. 

 

Figur 290 - Navigationslinjens visning af tilhørende entitetsposter til studieforløb 

 

Studieforløbets 
proces for 
gennemførsel 

Uddannelsesstrukturen, som studieforløbet er tilknyttet gennem aktivitetsudbuddet, bestemmer hvilke uddan-

nelseselementer, der skal tages. Eksempelvis kan nogle uddannelseselementer være obligatoriske og skal der-

for tages på et bestemt tidspunkt i studieforløbet, mens andre er valgfrie eller en del af en specialisering. Fra 

den studerende optages, eller fra den studerendes fortsættelse af uddannelsen, følger en række processer, 

som er illustreret i figuren nedenfor. I eksemplet er der taget udgangspunkt i normalforløbet for en studeren-

des gennemførsel af studieforløbet.  

Tip: Fra navigationsmenuen i toppen vælges den sidste pil ud for navnet på perso-

nen, hvis studieforløb tilgås, og herefter vises tilknyttede entiteter. 
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Figur 291 – Studieforløb gennemførsel for studerende 

# Trin Beskrivelse af processen for studieforløb 

1 Nyoptag af studerende / 

Studerende fortsætter på 

uddannelse. 

Processen startes ved, at den studerende er blevet optaget på ud-

dannelsen, eller at den studerende har færdiggjort forrige seme-

ster, og skal fortsætte på næste semester. 

2 Uddannelsesstruktur med 

obligatoriske eller valgfrie 

uddannelseselementer. 

GUE’er bliver oprettet automatisk, når arbejdsprocessen køres for 

at overføre ansøger og ansøgning til studerende og studieforløb. 

Hvis der i uddannelsesstrukturen er opsat valgfrie uddannelsesele-

menter, skal den studerende tage stilling til, hvilke valgfrie uddan-

nelseselementer, den studerende ønsker at tage på dette seme-

ster. Hvis der i uddannelsesstrukturen er opsat obligatoriske ud-

dannelseselementer, vil den studerende ikke kunne vælge og pla-

ceres automatisk på de obligatoriske uddannelseselementer, med-

mindre der er flere AUDD-koder eller profiler på de obligatoriske 

SUE’er. Her skal den studerende registreres med en AUDD-kode 

og/eller en profil, før GUE’er automatisk oprettes. 

3 Placering på, og valg af, ud-

dannelseselementer.  

Den studerende placeres på, eller vælger uddannelseselementer, 

på baggrund af:  

• En uddannelsesstruktur og det underliggende aktivitetsudbud. 

• De udbudte uddannelseselementer for semesteret. 

• Den studerendes tidligere GUE’er. 

• Den studerendes tilknytning til studieforløb. 

Herefter opretter esas automatisk den studerendes GUE’er, på det 

pågældende semester. Hvis den studerende har valgt uddannelses-

elementer ud fra valgfrie uddannelseselementer, bliver disse også 

tilknyttet. Placeringen og valget valideres ved tilknytningen, for at 

sikre at den studerende har lov til at tage disse uddannelsesele-

menter. 

4 Fordeling af studerende på 

hold. 

De studerende kan tilmeldes et stamhold, og derefter fordeles til 

skabelonhold.  
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Såfremt der anvendes en fordelingsnøgle på PUE’en, fordeles de 

studerende automatisk på hold i esas, når de pågældende PUE’er 

aktiveres.  

Den studieadministrative medarbejder kan også vælge at manuelt 

tilpasse holdene. Eksempelvis ved hjælp af fordelingsnøgler eller 

ved manuelt at flytte de enkelte GUE’er mellem holdene. 

5 Orientering af de stude-

rende omkring uddannel-

seselementer og hold. 

Den studerende kan orientere sig omkring uddannelsen via nem-

Studie.  

6 Gennemførsel af uddannel-

seselementer.  

Den studerende gennemfører uddannelseselementerne. Herefter 

er den studerende klar til bedømmelse.  

Tabel 91 - Beskrivelse af proces for gennemførsel 

 

Hold på 
studieforløbet 

På studieforløbet for ordinær uddannelse fremgår hvilke hold, den studerende er tilmeldt. Den studerende kan 

være tilmeldt ét stamhold og ét skabelonhold, mens de kan være tilmeldt flere undervisningshold – typisk ét 

undervisningshold pr. PUE den studerende er tilmeldt. 

Det er studieforløbet, der er tilmeldt stamholdet og skabelonholdet, mens det er studieforløbets GUE’er, der er 

tilmeldt undervisningsholdene. Læs mere om hold i afsnit 10.3 - Hold i es 

 

Figur 292 - Hold på studieforløbet 

Omlagt studieforløb 
 

Under studieforløb for Ordinær Uddannelse, er det muligt at markere studieforløbet som omlagt, såfremt stu-

dieforløbet ikke følger studieordningen for ordinær uddannelse.  

Som bruger skal man være opmærksom på, at der ikke er bygget nogen funktionalitet ind i feltet for studiefor-

løb omlagt, men at det primært er for at dokumentere, at der er sket en ændring fra det tidligere studieforløb 

til det nuværende studieforløb.  

Der er mulighed for at tilgå feltet studieforløb omlagt under studieforløb.  

Bemærk: En studerende kan kun være tilknyttet én ordinær, aktiv uddannelse ad gan-

gen på nær korte værkstedskurser, der kan tages sideløbende.  
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STÅ-loft Såfremt STÅ-loftet overskrides på studieforløbet, vises en advarsel på studieforløbet. STÅ-loftet er angivet på 

uddannelsesaktiviteten. 

I undergitrene ”ECTS”, ”Udløst ECTS” og ”Udløst merit ECTS” kan man følge med i studieforløbets opnåede 

ECTS og STÅ. Opnået ECTS og Rest ECTS opdateres og udregnes på baggrund af den studerendes progression 

og antal ECTS på uddannelsesaktiviteten. 

 

Figur 294 - Undergitre med ECTS og STÅ på studieforløbet 

Log ind i nemStudie 
som studerende 

Det er muligt at logge i nemStudie som studerende. I kontekstmenuen, på den studerende (Personen) i esas, 

skal man trykke på den knap, der hedder ”Vis i nemStudie”. Derefter føres man ind i nemStudie og kan se den 

studerendes resultatudskrift. 

 

Figur 295 - Log ind i nemStudie som studerende 

Figur 293 - Omlagt studieforløb 
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10.2.1 Studieforløbslinjen 

Navneændring på 
Studieforløb og 
GUE’er 

Hvis en studerende har foretaget navneskift, og dette er ændret i CPR-registret, vil alle fremtidige studieforløb 

og GUE’er blive oprettet med det registrerede navn.  

Introduktion Med studieforløbslinjen kan man få et visuelt overblik over den studerendes studieforløb. Denne studieforløbs-

linje viser overordnet den studerendes gennemførte og fremtidige GUE’er på baggrund af studieforløbet. Dette 

gælder kun for ordinær uddannelse. 

Anvendelse Tidslinjen viser både gennemførte elementer og fremtidige elementer, som enten er oprettede automatisk el-

ler på baggrund af de valg, den studerende har foretaget. Der vises også kasser for semestre, hvor der endnu 

ikke er oprettet GUE’er på grund af specialiseringer. 

Ved hjælp af forskellige farver kan man få et visuelt overblik over den studerendes studieforløb. Så hvis en stu-

derende for eksempel mangler at færdiggøre et fag og stadig ikke har taget reeksamen, så vises det respektive 

semesters status med et ”M” for mangler, og får en rød farve. 

På studieforløbslinjen fremgår, med udgangspunkt i uddannelsesstrukturens semesteropdeling:  

• (G) Gennemført – viser, hvilke semestre der er færdiggjort. Vises når seneste slutdato på tværs af 
alle GUE’er på et semester, ligger før dags dato, og alle GUE’er er bestået. 

• (M) Mangler – viser, hvilke semestre der har mangler, eksempelvis hvis der mangler oprettelse af 
GUE’er. Vises når slutdatoer på tværs af alle GUE’er på et semester, ligger før dags dato og alle 
GUE’er ikke er bestået. 

• (I) Igangværende - Igangværende semestre. Vises når den tidligste startdato blandt alle GUE’er på et 
semester, er før dags dato, og den seneste slutdato blandt alle GUE’er på et semester, er efter dags 
dato. 

• (P) Planlagt - Kommende semestre. Vises når den tidligste startdato blandt alle GUE’er på et seme-
ster, er efter dags dato. 

• (IP) Ikke planlagt – Kommende semestre der endnu ikke har fået GUE’er. 

Farver og bogstaver er med til at understøtte studieforløbslinjen og markerer, hvilken status uddannelsesele-

menterne har. 

 

Figur 296 - Farver i studieforløbslinjen 

Ydermere bruges forskellige ikoner til at vise indholdet i de forskellige blokke i studieforløbslinjen.  
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Figur 297 - Ikoner i studieforløbslinjen 

En blok i studieforløbslinjen indeholder fem elementer; semesternummeret, samlet antal ECTS-point for be-

stået GUE’er, start datoen for semesteret, informationslinjen og et bogstav. 

 

Figur 298 - Blok på studieforløbslinjen 

Ved at holde musen over semesternummeret og antal ECTS-point, skiftes visningen til ”I” for information. Klik-

kes der på i’et, udfoldes den detaljerede oversigt for semesteret, se Figur 299 - Detaljeret visning. Klikkes der 

på samme semester, foldes den detaljeres oversigt sammen. Klikkes der derimod på et andet semester, foldes 

den detaljerede oversigt sammen og det andet semesters oversigt foldes ud. 

 

Figur 299 - Detaljeret visning 

Hvis man har brug for yderligere oplysninger, kan de tilknyttede entitetsposter åbnes ved at trykke på linjen for 

GUE’en, eller en anden entitetspost, i oversigten. 

På studieforløbslinjen er det muligt at få en detaljeret oversigt over følgende entiteter: 

• Gennemførelsesuddannelseselementer (GUE) – bestået eller ikke bestået samt antal forsøg 

• Praktik – Praktiksted samt start og slut datoen for praktikken. 

• Merit – Navn på GUE samt antal opnåede ECTS-point. 

• Studieinaktive perioder – Typen af studieinaktiv periode, årsagen samt start og slut datoen. 

• Internationalisering – Stedet hvor internationaliseringen foregik samt start og slut datoen.  
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10.2.2 Studieforløbet på ÅU 

 
 

Introduktion På samme måde som studerende på OU, har studerende på ÅU også et studieforløb, der indeholder informa-

tion om de uddannelser, som de er i gang med. Den store forskel på de to uddannelsestypers studieforløb er, 

at der på ÅU er mulighed for at være tilmeldt fag på ÅU på flere uddannelsesstrukturer på tværs af uddannel-

sesinstitutioner i esas samtidigt, og at man kan danne sig et fuldt overblik på tværs af institutioner, ved at åbne 

studieforløbet.  

Læs mere om den generelle opsætning af studieforløbet i afsnit 10.2 Studieforløb. 

Fag på ÅU For at kunne danne sig et overblik over den studerendes fulde studieforløb, findes der en visning på studiefor-

løbet, der viser alle de GUE’er, den studerende er tilmeldt på tværs af uddannelsesstrukturer/studieforløb/ud-

dannelsesinstitutioner. Ved hjælp af denne oversigt, er det muligt at danne sig et overblik over sammensætnin-

gen af fag, til eksempelvis at vejlede den studerende om muligheden for at tage en hel akademi- eller diplom-

uddannelse.  

 

Figur 300 - ÅU Studieforløb 

I Figur 300 - ÅU Studieforløb ses det, at det er muligt via dropdown-menuen (1) at vælge, om studieforløbet 

skal have visningen ”Ordinær uddannelse” eller ”Åben uddannelse”. Når man vælger ”Åben uddannelse” vises 

sektionen Gennemførelsesuddannelseselementer for ÅU. 

I den sektion, der hedder Gennemførelsesuddannelseselementer for ÅU (2), vil alle den studerendes GUE’er 

fremgå på tværs af institutioner, uddannelsesstrukturer og studieforløb.  

Bemærk: Det er muligt at oprette en GUE uden at angive ECTS. Dette vil ikke påvirke 

visningen af studieforløbslinjen eller andre komponenter på studieforløbet. 



esas Brugervejledning  10 Administration af studerende 
10.3 Hold i esas 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 285 
 

 

10.3 Hold i esas 

En studerende på ÅU kan være tilmeldt flere fag på forskellige uddannelsesinstitutioner, og altså have flere stu-

dieforløb med hver én eller flere GUE’er. Man vil på alle studieforløbene kunne få et samlet overblik over det 

totale antal GUE’er, som den studerende er eller har været tilmeldt 

På alle de uddannelsesinstitutioner, hvor den studerende har et studieforløb, vil GUE’er på tværs af den stude-

rendes studieforløb være delte og synlige. Dette gælder kun ÅU og kræver ikke yderligere opsætning. 

Introduktion 
      

 
Studerende  Aktører  Hold 

 

Hold er en måde at gruppere studerende for et fag i en given periode. Grupperingerne af studerende kan efter-

følgende udtrækkes og anvendes til videre brug i tredjepartssystemer, blandt andet skemalægning. Der skal 

derfor ikke foretages yderligere studieadministration på selve holdet i esas. 

Et hold består af en sektion og seks undergitre. Nedenstående skærmbillede tager udgangspunkt i et manuelt 

oprettet undervisningshold på en PUE. 
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Figur 301 - Indhold på hold 

1. Hold 

Hold-sektionen udgøres af grundlæggende information om det pågældende hold. De vigtigste felter i sektionen 

beskrives i Tabel 92 - Grundlæggende information om hold: 

Felt Beskrivelse 

Navn (dansk) + (engelsk) Nedarves fra PUE’en, men kan redigeres. Navnet i feltet benyttes i den 

overordnede navngivning af holdet i kombination med holdnummeret.  

Antal på hold Feltet er låst og tæller automatisk antallet af GUE’er på holdet. Feltet opda-

teres hver time, men kan også opdateres manuelt ved at bruge lommereg-

ner-knappen. 

Holdtype Sættes som standard til ”Undervisningshold” ved automatisk oprettelse. 

Dette kan ændres til ”Stamhold”, ”Skabelonhold” eller ”Gruppe” via drop-

down.  
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Holdnummer Hvert hold får et unikt holdnummer. Det genereres ud fra: [PUE ID] - [Tre-

cifret tal startende fra 101, som øges med +1 for hvert efterfølgende hold]. 

Planlægningsuddannelses-

element 

Feltet henviser til PUE’en, som holdet er tilknyttet. 

Institution Nedarves fra PUE’en i forbindelse med oprettelse. 

Start- og slutdato Start- og slutdato udfyldes ikke automatisk og kan angives efter behov. 

Holdrelation Hvis holdet relaterer sig til et andet hold, kan der henvises hertil i feltet.  

Publicering Hvis holdet skal publiceres, kan der tilknyttes en Publicering i dette opslags-

felt. 

Aktivitetsafdeling Her kan angives den aktivitetsafdeling, holdet er tilknyttet. 

Adresselinje 1 og 2 Adresselinjer for holdets aktivitetsafdeling. 

Sprog Her kan angives sprog for holdet. 

Tabel 92 - Grundlæggende information om hold 

2. Gennemførelsesuddannelseselementer 

De studerende er repræsenteret på holdet via GUE’er. Alle GUE’er, der er tilknyttet holdet, fremgår af under-

gitteret Gennemførelsesuddannelseselementer. Det er muligt at tilføje nye GUE’er via ”+”-knappen i undergit-

terets højre hjørne. Det er eksempelvis relevant, hvis nye studerende bliver overført til PUE’en efter holddan-

nelsen. Det er muligt at fjerne en GUE fra et hold ved at åbne GUE’en og fjerne relationen i hold-feltet. Hvis 

brugeren ønsker at flytte flere GUE’er til et andet hold, kan dette gøres via masseredigering på den tilknyttede 

visning.  

3. Studieforløb – Stamhold 

Oversigt over de studieforløb, der er knyttet til stamholdet. Anvendes kun hvis holdets type er ”Stamhold”. 

4. Studieforløb – Skabelonhold 

Oversigt over de studieforløb, der er knyttet til skabelonholdet. Anvendes kun hvis holdets type er ”Skabelon-

hold”. 

5. Relaterede hold 

Oversigt over de hold der er relaterede til det pågældende hold. 

6. Fagpersoner 

Hvis der er angivet fagpersoner på PUE’en ved holdoprettelse, så oprettes disse automatisk i dette undergitter. 

Her kan holdets underviser, eksaminator, censor eller lignende fremgå. Det er desuden muligt at tilføje eller 

oprette nye fagpersoner fra undergitteret. Se mere i afsnit 10.1 - Person og Personoplysninger. 

7. Status over betalinger 

På holdet findes desuden undergitteret Status over betalinger, som primært benyttes i forbindelse med åben 

uddannelse eller anden betalingskrævende uddannelse. Her vil faktureringsgrundlagslinjer for holdets med-

lemmer fremgå med betalingsinformation og -status. 

 

Der findes forskellige typer hold i esas, alle med hver deres egenskaber. Holdtyperne stamhold, skabelon og 

undervisningshold og deres funktion beskrives i de efterfølgende afsnit. 

Bemærk: En GUE kan maksimalt være tilknyttet ét hold. 
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Navngivning af hold Holdtyperne navngives forskelligt. For et stamhold gælder det, at navnet består af den valgte nomenklatur fra 

aktivitetsudbuddet sammensat med årstallet fra studiestartsdatoen på områdenummeropsætningen. Nomen-

klaturen vælges altså via felter på det tilhørende aktivitetsudbud (”Nomenklatur sommer” og Nomenklatur vin-

ter”), og kunne f.eks. være ”FYS E” og ”FYS F” for hhv. sommer- og vinterhalvåret på fysioterapeutuddannelsen. 

Makslængde på holdnavne er 200 tegn.  

Der er mulighed for at vælge om nomenklaturen skal indeholde en talværdi eller en alfabetisk værdi. Her skal 

man være opmærksom på, at nomenklaturens værdi vil fremgå på skabelonholdet efter årstallet fra studie-

startsdatoen på områdenummeropsætningen og ikke semesterholdet. Nomenklaturen kan vælges for både 

sommer -og vinterstart, via dropdown menuen. Det er muligt at ændre værdien af nomenklaturen, såfremt at 

man ønsker alfabetisk værdi frem for talværdi, og omvendt.   

 

Figur 302 – Visning af nomenklatur på aktivitetsudbuddet 

Navnet på et skabelonhold er det samme som stamholdet plus et løbenummer. Når der oprettes et semester-

hold på enten et stamhold eller et skabelonhold, navngives semesterholdet ud fra navnet på det relaterede 

hold plus ”Sem”-værdien i feltet semesternummer. Undervisningshold navngives efter PUE’ens navn efterfulgt 

af navnet på skabelonholdet. 

Holdtype Navn Eksempel 

Stamhold {sommer-/vinternomenklatur}{2-cifret 

årstal for studiestartsperiode}  

FYSE20 

Skabelonhold {tilhørende stamhold}{løbenummer}  FESE201 

Semesterhold {navnet på tilhørende stam- eller ska-

belonhold}{-Sem{1,3,3…}  

FYSE20-Sem1 

Undervisningshold Fordeling med skabelonhold: {PUE-

navn} - {navn på skabelonhold}  

Tomme undervisningshold: {PUE-navn}  

Fag 1 – FYSE201 

Tabel 93 - Navngivning af hold 

Sletning af hold Sletning af hold skal ske manuelt. Der findes ikke nogen automatikker i esas, der sletter de forskellige holdty-

per. Hvis et stamhold manuelt slettes, vil der ikke ske noget med dens relaterede hold. Med andre ord skal in-

stitutionerne manuelt ”rydde op”, hvis et stamholds relaterede hold, også skal slettes.  

For at slette et hold skal brugeren tilgå holdet og trykke på ”Deaktivér” i kontekstmenuen. Derefter skal bruge-

ren bekræfte deaktiveringen ved enten at vælge status ”Udgået” eller ”Slettet”. Ved status ”Slettet” vil holdet 

ikke fremgå på systemvisningen ”Inaktive hold”.  
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10.3.1 Stamhold 

Hvis holdet derimod har status ”Udgået” vil det fremgå på visningen. Hvis brugeren fortryder sletningen, kan 

der vælges ”Aktivér” fra kontekstmenuen, og holdet vil få dens tidligere status tilbage. Uanset hvilken status 

der vælges, vil holdet kun være slettet ”blødt”, og holdet vil altid kunne fremfindes via en avanceret søgning. 

 

Figur 303 – Visning af dialog ”Bekræft deaktivering” af et hold. 

Introduktion Et Stamhold i esas oprettes for et aktivitetsudbud og er således samlingen af alle studieforløb, der er tilknyttet 

aktivitetsudbuddet på en specifik årgang.  

Et stamhold oprettes som udgangspunkt automatisk, men der er ligeledes mulighed for manuel oprettelse, 

som senere kan tilknyttes de automatiske processer, som blandt andet køres på aktivitetsudbud og 

områdenummeropsætning.  Stamhold kan tilknyttes de automatiske processer for et aktivitetsudbud ved at 

udfylde feltet aktivitetsudbud på stamholdet, hvorefter der bliver oprettet en kobling mellem stamholdet og 

det valgte aktivitetsudbud. Stamholdet kan ligeledes tilknyttes en områdenummeropsætningen, ved at 

opdatere indholdet i felterne Stamhold – Sommer og Stamhold-vinter på områdenummeropsætningen.  
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Figur 304 - Stamholdet i esas 

Nedenstående tabel beskriver de vigtigste felter for at kunne oprette et stamhold. Der tages udgangspunkt i 

Figur 304 - Stamholdet i esas.  

Felt  

Navn [1] Navn på stamholdet dannes på baggrund 

af den nomenklatur, der er anvendt på ak-

tivitetsudbuddet og årstallet fra startda-

toen. Læs mere om aktivitetsudbuddet i af-

snit 5.4 - Aktivitetsudbud. 

Holdtype [2] Holdtypen udfyldes med den type, holdet 

skal være. For manuel oprettelse af stam-

hold, skal den studieadministrative medar-

bejder manuelt vælge ”Stamhold” 

Aktivitetsudbud [3] Aktivitetsudbud som stamholdet oprettes 

på baggrund af. 

Fordelingsnøglen [4] Den fordelingsnøgle der skal benyttes til at 

danne skabelonhold. Læs mere om forde-

lingsnøglens funktion i afsnittet 10.3.5 - 

Fordelingen af hold. 

Start- og slutdato [5] Udfyldes med start- og slutdato for stam-

holdet. Udfyld på baggrund af den opsæt-

ning der benyttes på områdenummerop-

sætningen. 
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Status [6] Feltet angiver, hvilken status stamholdet 

har. Når status skiftes fra ”Planlagt” til ”Ak-

tiv”, oprettes der skabelonhold på bag-

grund af fordelingsnøglen. 

Publicering [7] Hvis holdet skal publiceres, kan det angives 

i dette felt. 

Tabel 94 - Stamholdets felter 

Når stamholdet er konfigureret, skal der tilknyttes studieforløb. Det anbefales at redigere flere studieforløb 

samtidigt og angive det samme stamhold, for at tilføje studieforløb til stamholdet. Når studieforløbene er til-

knyttet stamholdet, skiftes status fra ”Planlagt” til ”Aktiv” for at danne skabelonhold på baggrund af fordelings-

nøglen. 

Se ”Bilag 11d – Hold når områdenummeropsætningen ikke er oprettet” for hvordan, stamhold automatisk bli-

ver oprettet. Bilaget kan findes på Confluence under afsnittet ”Brugerrettet vejledning – esas”. 

Automatisk 
oprettelse 

Stamhold oprettes automatisk via områdenummeropsætningen, hvis der er angivet en nomenklatur for som-

mer og/eller vinter på aktivitetsudbuddet, og en studiestart for sommerstudiestart og/eller vinterstudiestart på 

områdenummer-opsætningen. Det er en forudsætning, at aktivitetsudbuddet har status ”Aktiv”. Når område-

nummeropsætningen gemmes, vil felterne ”Stamhold – sommer” og/eller ”Stamhold – vinter” automatisk ud-

fyldes med et stamhold. 

 

Figur 305 - Automatisk oprettelse af stamhold 

Studieforløb på 
stamhold 

Når arbejdsprocessen ”Overfør Ansøger og Ansøgning til Studerende og Studieforløb” køres på en ansøgning, 

findes det stamhold på områdenummeropsætningen, der er tættest studiestarten. Den studerendes studiefor-

løb vil blive udfyldt med dette stamhold. 

Efteroptag/genbereg
ning af et stamhold 

Når arbejdsprocessen "Genberegn studieforløb" køres på et studieforløb i forbindelse med startmerit, bliver 

studieforløbet opdateret. Hvis der findes et stamhold, som passer i forhold til, hvad der er givet startmerit for 

(fx to semestre), rykkes stamholdet til året før. Hvis der kun er givet merit for et semester, findes det stamhold, 

der er ½ år tidligere. For eksempel: Studieforløbet har start 01-02-2021 og meriteres for tre semestre. Genbe-

regningen finder stamholdet på studieforløbets aktivitetsudbud med startdato tættest på 01-09-2019. 

Se ”Bilag 11a - Hold ved genberegning” på Confluence for hvordan de forskellige holdtyper håndteres efter 

genberegning af et studieforløb.  Bilaget kan findes på Confluence under afsnittet ”Brugerrettet vejledning – 

esas”. 

Stamhold efter 
studieinaktivitet 

Ved studieinaktivitet skal stamhold håndteres manuelt. Ved at tilføje et nyt stamhold manuelt på studieforlø-

bet samt fjerne det tidligere skabelonhold, vil esas automatisk placere studieforløbet på et nyt skabelonhold 

samt fordele GUE’erne på nye undervisningshold på PUE’erne.  
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10.3.2 Skabelonhold 

Systemjobbet [AddStudieforløbToSkabelonhold] vil lede efter studieforløb, der har en værdi i ”Stamhold”, ikke 

har en værdi i ”Skabelonhold”, stamholdet har status ”Aktiv” og stamholdet har mindst ét aktivt skabelonhold. 

Når studieforløbet er blevet tilknyttet et skabelonhold, vil et andet systemjob, [Updateholdongues] finde alle 

PUE’er med status ”Aktiv”, slutdato efter dags-dato og som har én eller flere ikke beståede GUE’er, som ikke 

har et undervisningshold sat. GUE’erne vil herefter blive placeret på nye undervisningshold. 

Se ”Bilag 11b - Hold ved studieinaktivitet” på Confluence for hvordan de forskellige hold håndteres ved studie-

inaktivitet på et studieforløb.  Bilaget kan findes på Confluence under afsnittet ”Brugerrettet vejledning – 

esas”. 

Introduktion Skabelonhold oprettes, når stamholdet skifter status fra ”Planlagt” til ”Aktiv”. Skabelonholdene oprettes på 

baggrund af de værdier, der er angivet i fordelingsnøglen på stamholdet. Det vil sige, at esas opretter det antal 

skabelonhold, der skal til for at fordele de studieforløb, der er tilknyttet stamholdet ud fra minimum og 

maksimum antal studieforløb.  

Det vil sige, at hvis der er tilknyttet 100 studieforløb til stamholdet, og det maksimale antal studieforløb på 

skabelonholdet, er angivet til 20 studieforløb, oprettes der fem skabelonhold med hver 20 studieforløb. 

Skabelonhold er altså fordelingen af de studerende i de hold, de skal følge gennem deres studietid. 

 

Figur 306 – Skabelonholdet i esas 

Nedenstående tabel beskriver de tre felter der adskiller sig fra felterne på stamholdet. 

Felt  

Navn [1] Navn på skabelonholdet er det samme som stam-

holdet plus et løbenummer. 

Holdtype [2] Holdtypen udfyldes med skabelonhold.  

Holdrelation [3] Feltet viser den relation nærværende hold har til et 

andet hold. På denne måde kan man se, hvilket 

stamhold et skabelonhold er tilknyttet. 
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Tabel 95 - Skabelonhold i esas 

Automatisk 
oprettelse 

Når der oprettes et stamhold i forbindelse med oprettelse af områdenummeropsætningen, oprettes der samti-

dig også tomme skabelonhold på stamholdet tilsvarende værdien i "Antal hold" på det relaterede aktivitetsud-

bud. Hvis der fx står ”Antal hold = 4”, vil der blive oprettet fire skabelonhold på stamholdet.  

Holdene er som udgangspunkt tomme, indtil de bliver befolket på baggrund af fordelingsnøglen på stamholdet 

og status på stamholdet skiftes til ”Aktivt”. Når et stamhold har status ”Aktivt”, vil der automatisk blive opret-

tet et eller flere skabelonhold, afhængigt af kriterierne sat i fordelingsnøglen. esas vil oprette skabelonhold af-

hængigt af fordelingen, også selvom at der ikke er angivet en værdi i antal hold.   

Skabelonhold vil have et opslag til stamholdet via feltet ”Holdrelation”. 

 

Figur 307 – Oprettelse af skabelonhold på stamhold 

Studieforløb på 
skabelonhold 

Når stamholdet skifter status fra ”Planlagt” til ”Aktiv” vil studieforløbene, der er tilknyttet stamholdet, fordeles 

ud på skabelonhold. Et studieforløb vil blive tilkoblet ét skabelonhold. esas kan fordele studieforløbene, der er 

tilknyttet stamholdet ud fra minimum og maksimum antal studieforløb pr. hold, samt en række demografiske 

kriterier. Det vil sige, at hvis der er tilknyttet 100 studieforløb til stamholdet, og det maksimale antal studiefor-

løb på skabelonholdet, er angivet til 20 studieforløb, oprettes der fem skabelonhold med hver 20 studieforløb.  

Hvis der ikke er anvendt en holdfordelingsnøgle, vil esas fordele studieforløbene på de tomme skabelonhold, 

således at skabelonholdene bliver lige store. Hvis der hverken er oprettet tomme skabelonhold eller angivet en 

holdfordeling på stamholdet, vil studieforløbene ikke blive fordelt på nogle skabelonhold. 

 

Figur 308 – Studieforløb på stamhold 
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Fordeling af studieforløb på 

skabelonhold 

Hændelser 

Scenarie 1 - Der er ikke op-

rettet tomme skabelonhold, 

og der er ikke gjort brug af en 

holdfordelingsnøgle 

Et stamhold bliver oprettet 

Der er ikke oprettet tomme skabelonhold 

Der er ikke angivet nogle værdier i fordelingsnøglen på stamholdet  

Studieforløb tilføjes stamholdet  

Stamholdet skifter status fra ”Planlagt” til ”Aktiv”  

esas vil ikke fordele studieforløbene på skabelonhold, da der hverken er 

oprettet tomme skabelonhold eller valgt fordelingsnøgle på stamholdet.  

Scenarie 2 - Der er ikke op-

rettet tomme skabelonhold, 

men der er gjort brug af en 

holdfordelingsnøgle 

Et stamhold bliver oprettet  

Der er ikke oprettet tomme skabelonhold  

Der er angivet en fordeling på stamholdet  

Studieforløb tilføjes stamholdet  

Stamholdet skifter status fra ”Planlagt” til ”Aktiv”  

esas vil oprette skabelonhold på baggrund af, hvad der er angivet i forde-

lingsnøglen og fordele studiefor-løbene ud på disse, selvom der ikke er ble-

vet oprettet nogle tomme skabelonhold.  

Scenarie 3 - Der er oprettet 

tomme skabelonhold, og der 

er ikke gjort brug af en hold-

fordelingsnøgle 

Et stamhold bliver oprettet  

Der er oprettet tomme skabelonhold (fx 4)  

Der er ikke angivet en fordeling på stamholdet  

Studieforløb tilføjes stamholdet  

Stamholdet skifter status fra ”Planlagt” til ”Aktiv”  

esas vil fordele studieforløbene ud på fire skabelon-hold, selvom der ikke 

er blevet angivet en fordeling via fordelingsnøgle. esas forsøger at gøre de 

tomme skabelonhold lige store.  

Scenarie 4  - Der er oprettet 

tomme skabelonhold, og der 

er også gjort brug af en hold-

fordelingsnøgle 

Et stamhold bliver oprettet  

Der er oprettet tomme skabelonhold  

Der er angivet værdier i holdfordelingsnøglen på stamholdet  

Studieforløb tilføjes stamholdet  

Stamholdet skifter status fra ”Planlagt” til ”Aktiv” 

esas vil fordele studieforløbene på baggrund af, hvad der er angivet i for-

delingsnøglen. Hvis der er oprettet for få eller for mange tomme skabelon-

hold i forhold til, hvad der er angivet i fordelingsnøglen, vil esas kigge på 

fordelingsnøglen og tilføje flere skabelon-hold. Hvis der er oprettet for 

mange tomme skabelon-hold, skal disse slettes manuelt.  

Tabel 96 - Fordelingsscenarier 

Efteroptag/genbereg
ning af skabelonhold 

For at håndtere genberegning og efteroptag ved skabelonhold, findes systemjobbet [AddStudieforløbToSkabe-

lonhold] som automatisk kører én gang i timen. Ved et efteroptag vil systemjobbet lede efter nye studieforløb, 

som har et stamhold, men endnu ikke et skabelonhold.  

I forhold til genberegning vil et studieforløb få et nyt stamhold og det tidligere skabelonhold vil blive fjernet, 

når arbejdsprocessen ”Genberegn studieforløb” køres. Systemjobbet vil derefter lede efter studieforløb som 
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10.3.3 Undervisningshold 

overholder følgende kriterier og fordeler studieforløbet ud på det skabelonhold med færrest studieforløb. Sy-

stemjobbet tager ikke hensyn til fordelingsnøglen på stamholdet, men fordeler så allerede eksisterende skabe-

lonhold gøres lige store.  

Studieforløb har en værdi i ”Stamhold” 

Studieforløbet har ikke en værdi i ”Skabelonhold”  

Stamholdet har status ”Aktiv” (dvs. der er allerede kørt en fordeling)  

4. Stamhold har mindst et aktivt ”Skabelonhold” 

Skabelonhold efter 
studieinaktivitet 

Ved studieinaktivitet skal stamhold håndteres manuelt. Ved at tilføje et nyt stamhold på studieforløbet, samt 

fjerne det tidligere skabelonhold, vil esas automatisk tilknytte studieforløbet på et nyt skabelonhold (pba. sy-

stemjobbet AddStudieforløbToSkabelonhold).  

Når studieforløbet er blevet tilknyttet et skabelonhold, vil et andet systemjob, [Updateholdongues], finde alle 

PUE’er med status ”Aktiv”, slutdato efter dagsdato og som har én eller flere ikke beståede GUE’er, som ikke 

har et undervisningshold sat. Således vil GUE’erne blive placeret på nye undervisningshold.  

Se ”Bilag 11c – Hold ved studieinaktivitet” for hvordan, studieinaktivitet håndteres.  Bilaget kan findes på Con-

fluence under afsnittet ”Brugerrettet vejledning – esas”. 

Introduktion På SUE og PUE kan man angive ”Skabelonhold” i feltet Fordeling. Når dette gøres, vil skift af status fra 

”Planlagt” til ”Aktiv” på PUE’en, resultere i oprettelsen af undervisningshold. 

Et undervisningshold er altså en kopi af et skabelonhold, tilknyttet en PUE. Nedenstående grafik viser 

sammenhængen mellem stamhold, skabelonhold og undervisningshold. 

Figur 309 - Sammenhæng mellem stamhold, skabelonhold og undervisningshold viser sammenhængen mellem 

stamhold, skabelonhold og undervisningshold. 

 

Figur 309 - Sammenhæng mellem stamhold, skabelonhold og undervisningshold 
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Automatisk 
oprettelse 

Oprettelse af undervisningshold og fordeling af GUE’er herpå, sker automatisk, når en PUE går fra status ”Plan-

lagt” til status ”Aktiv”. Status skal skiftes manuelt af brugeren.  

Når PUE’ens status ændres til ”Aktiv”, vil der altid dannes et undervisningshold, også selvom der ikke er angivet 

en værdi i feltet ”Fordeling”. Hvis der ikke er valgt en fordeling eller fordelingen er sat til ”Ingen fordeling”, vil 

der blive oprettet ét undervisningshold på PUE’en.  

Fordelingen af GUE’er forudsætter imidlertid, at der er angivet en fordelingsnøgle for holddannelse på PUE’en. 

Fordelingen vil kun køre første gang en PUE ændres fra ”Planlagt” til ”Aktiv” for at sikre, at der ikke sker en om-

fordeling af allerede eksisterende GUE’er. Derefter vil systemjobbet [Updateholdongues] finde alle PUE’er med 

status ”Aktiv”, slutdato efter dagsdato og som har én eller flere ikke-beståede GUE’er, som ikke har et under-

visningshold sat. Således vil nye GUE’er på PUE’en blive placeret på undervisningshold.  

I nedenstående tabel vises de forskellige fordelingsnøgler, der kan vælges på en PUE: 

Fordelingen for holddannelse på PUE’en Undervisningshold 

Ingen fordeling Der bliver oprettet ét undervisningshold med alle 

GUE’er.  

Skabelonhold Der bliver oprettet undervisningshold identisk med 

skabelonholdene, og GUE’er på PUE’en fordeles ud 

på de undervisningshold, som har samme skabelon-

hold, som dem selv.  

Fordelingsnøgle Der bliver oprettet et antal undervisningshold med 

GUE’er på baggrund af, hvad der er angivet i forde-

lingsnøglen på PUE’en.  

Samme som SUE Der bliver oprettet et antal undervisningshold, på 

baggrund af fordelingen på SUE’en. Når det nye hold 

oprettes, så videreføres sammensætningen af stu-

derende fra det hold, der relaterer sig til SUE’en. 

Der er afgørende, at ”Samme som SUE” angives un-

der fordelingsfeltet på den SUE, hvis PUE skal have 

dannet hold. Herefter kan brugeren via opslag an-

give den SUE, vedkommende ønsker at videreføre 

hold fra.  

Tabel 97 - Fordeling for holddannelse på PUE'en 

 

Figur 310 – Visualisering af hvordan der oprettes undervisningsholdspå PUE’en 

Efteroptag/genbereg
ning af 
undervisningshold 

Systemjobbet [Updateholdongues], som kører hver aften kl. 20.00, finder alle PUE’er med status "Aktiv", slut-

dato efter dagsdato, og som har en eller flere ikke beståede GUE’er, som ikke har et undervisningshold sat. 

Hvis fordelingen på PUE’en er sat til ”Skabelonhold”, fordeles GUE’er fra PUE’en ud på de undervisningshold, 

som har samme skabelonhold som dem selv.  
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10.3.4 Semesterhold 

Hvis der ikke findes et undervisningshold med samme skabelonhold, fordeles GUE’erne ud på de undervis-

ningshold med færrest GUE’er. esas tager ikke højde for fordelingsnøglen på PUE’en. I stedet forsøger esas at 

placere GUE’erne på undervisningshold med færrest GUE’er. 

 

 

Figur 311 – Visualisering af systemjobbet ”UpdateHoldsOnGues” 

Oprettelse af tomme 
undervisningshold 

For at oprette tomme undervisningshold skal arbejdsprocessen ”Genberegn hold på PUE’er” køres på aktivi-

tetsudbuddet. esas vil oprette lige så mange undervisningshold, som der er angivet i feltet ”Antal hold” på akti-

vitetsudbuddet. Undervisningsholdene vil blive placeret på PUE’er med status ”Planlagt”, som har startdato i 

fremtiden og har fordelingen ”Skabelonhold”. Hvis PUE’en har en anden fordeling eller ”Ingen fordeling”, vil 

der ikke oprettes tomme undervisningshold.  

Når de tomme undervisningshold oprettes, vil de arve PUE’ens navn. Flere tomme undervisningshold vil derfor 

hedde det samme. Når status på PUE’en sættes til ”Aktiv”, vil de eksisterende tomme undervisningshold befol-

kes med GUE’er. Når fordelingen af GUE’er på undervisningshold sker, vil esas ikke slette overskydende tomme 

undervisningshold. Hvis fordelingen er sat til ”Skabelonhold”, vil de tomme undervisningsholds navne opdate-

res og arve PUE’ens navn efterfulgt af skabelonholdets navn. 

 

Figur 312 – Visualisering af oprettelsen af tomme undervisningshold 

Introduktion Semesterholdene oprettes automatisk på enten stamholdet og/eller et skabelonhold, hvis felterne ”Opret se-

mesterhold på stamhold” og/eller ”Opret semesterhold på skabelonhold” er tjekket af på aktivitetsudbuddet. 

Det anbefales, at der kun tjekkes af i ét af felterne. esas vil ikke fejle, hvis der tjekkes af i begge felter.  

Når arbejdsprocessen "Opret/opdater semesterhold" køres på et stamhold eller et skabelonhold, oprettes der 

et semesterhold pr. semester (antal angivet på uddannelsesaktiviteten). Semesterholdet vil have en relation til 

det stamhold eller skabelonhold, det er oprettet ud fra. 
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For hvert semesterhold, findes de studieforløb som har en eller flere ikke-beståede GUE’er eller ingen tilmeldte 

GUE’er. Studieforløbene vil blive tilføjet til semesterholdet. Hvis der ikke er nogle studieforløb tilknyttet et 

semester, vil der stadig blive oprettet semesterhold, bare tomme. 

Hvis feltet ”Opret semesterhold på stamhold” er tjekket af på aktivitetsudbuddet, vil studieforløbet blive til-
knyttet semesterholdene, der relaterer sig til et stamhold, når ansøgningen bliver til et studieforløb.  

Hvis ”Opret semesterhold på skabelonhold” er tjekket af på aktivitetsudbuddet, vil studieforløbet først blive 

tilknyttet semesterholdene, når studieforløbet tilkobles et skabelonhold. 

Hvis semesterholdet er oprettet, og arbejdsprocessen ”Opret/opdater semesterhold” køres igen, opdateres 

semesterholdene. Studieforløb, som ikke er tilføjet semesterholdet jævnfør ovenstående kriterier, tilføjes 

semesterholdet ved opdateringen, og studieforløb som ikke længere er tilmeldt et stamhold eller et 

skabelonhold, vil blive fjernet fra semesterholdet. 

 

Figur 313 - Påkrævede felter, for at der kan oprettes semesterhold på enten et stam- eller skabelonhold. 

Hvis felterne ”Opret semesterhold på stamhold” eller ”Opret semesterhold på skabelonhold” på aktivitetsud-

buddet tjekkes af efter oprettelse af et stamhold eller et skabelonhold, oprettes der ikke semesterhold. Seme-

sterholdene kan dog manuelt oprettes ved at køre arbejdsprocessen ”Opret/Opdatér semesterhold” på enten 

stamholdet eller skabelonholdet.  

 

Figur 314 - Hvordan arbejdsprocessen ”Opret/opdatér semesterhold” opretter semesterhold på enten et stam-

hold eller skabelonhold. 
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10.3.5 Fordelingen af hold 

Fordeling af hold Tabellen nedenfor beskriver brugen af felterne i Fordelingsnøgle for hold, og hvordan felter for demografiske 

data fungerer. 

Felt Beskrivelse 

Fordeling Dette dropdown-felt bestemmer, om fordelingen på hold skal ske 

efter en Fordelingsnøgle (beskrevet her), på baggrund af en eksi-

sterende SUE – Samme som SUE, om der ingen fordeling skal 

være, eller om fordelingen skal ske på baggrund af et skabelon-

hold. 

Fordeling: ”Samme som SUE”, læs mere i afsnit 10.3.6 - Viderefø-

relse af eksisterende undervisningshold. 

Fordeling: ”Ingen fordeling”. Der dannes ét hold på PUE’en med 

alle GUE’er, når PUE’en skifter status fra Planlagt til Aktiv. 

Fordeling: ”Skabelonhold”, læs mere i afsnit 10.3 - Hold i esas. 

Hvis man vælger Fordeling: ”Fordelingsnøgle”, vil man se de føl-

gende seks felter. Denne fordelingsnøgle anvendes også på opsæt-

ningen for stamhold. 

Fordelingsnøgle min. og 

max. 

I disse felter angiver man det minimumsantal og/eller maksi-

mumsantal af studerende, der skal være på holdene. 

Hvis minimum anvendes sammen med maksimum, vil esas altid 

sørge for at oprette et hold med minimumsantallet af studerende. 

esas sørger for at oprette så mange hold som muligt med maksi-

mumantallet.  

Eksempel: Der er 30 studerende tilmeldt en PUE. Minimumsantal-

let sættes til fire og maksimumsantallet sættes til ni. esas vil 

danne to hold á ni studerende, ét hold á otte studerende og ét 

hold af fire studerende. 

Man skal være opmærksom på at nogle kombinationer af mini-

mum og maksimum ikke altid kan lade sige. Hvis man vælger max. 

= 25 og min. 24, og antallet af studerende er 50, vil esas ikke 

kunne opfylde begge kriterier. Vælg derfor gerne enten mini-

mumsantal eller maksimumsantal, eller en kombination der kan 

lade sig gøre. 

Første prioritet I dette felt angiver man, hvad de studerendes skal fordeles efter 

som første prioritet. Man kan vælge mellem følgende: 

• Kommune 

• Postnummer 

• Alder 

• Køn 

Fordeling 1. prioritet I dette felt angiver man, om de studerende skal samles eller spre-

des på baggrund af den valgte første prioritet. 

Eksempel: Hvis der vælges Alder som første prioritet, samler esas 

alle studerende med den samme alder, i en gruppe. 

Hvis der vælges Samles som fordeling, fordeler esas det antal stu-

derende, der er angivet på min./max., startende med de ældste, 
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og sætter dem på et hold. Dette fortsætter indtil min./max. er 

nået. Processen gentages, indtil der ikke er flere studerende til-

bage.  

Hvis der vælges Spredes som fordeling, tager esas én studerende 

fra hver gruppe, og sætter dem på et hold. Dette fortsætter indtil 

min./max. er nået. Processen gentages, indtil der ikke er flere stu-

derende tilbage.  

Anden prioritet I dette felt angiver man, hvad de studerendes skal fordeles efter 

som anden prioritet. Man kan vælge mellem følgende: 

• Kommune 

• Postnummer 

• Alder 

• Køn 

Fordeling 2. prioritet I dette felt angiver man, om de studerende skal Samles eller Spre-

des på baggrund af den valgte anden prioritet. 

Princippet bag 2. prioritet er det samme som for 1. prioritet, dog 

skal man være opmærksom på, at fordelingen på 2. prioritet tager 

udgangspunkt i resultatet på 1. prioritet. Det vil sige, at 2. prioritet 

kun bør anvendes når mængden af studerende der skal fordeles, 

er tilpas stor, ellers vil fordelingen på 2. prioritet ikke have nogen 

effekt. 

Tabel 98 - Fordelingsnøgle for hold, demografiske data 

Når man bruger demografiske data til at lave holdfordelingen, kan man vælge at samle eller sprede de stude-

rende på baggrund af to ud af fire mulige kriterier. Man kan for eksempel vælge som første prioritet at sprede 

de studerende baseret på kommune og som anden prioritet at samle de studerende baseret på alder. Med 

denne opsætning vil man få hold med studerende fra forskellige kommuner og i de samme aldersspænd. 

 

Samme som SUE Tabellen nedenfor beskriver brugen af felterne i Fordelingsnøgle for hold, hvis man gør brug af samme opsæt-

ning som SUE.  

Felt Beskrivelse 

Fordeling Dette dropdown-felt bestemmer, om fordelingen på hold skal ske 

efter en Fordelingsnøgle eller på baggrund af en eksisterende SUE 

– Samme som SUE – (beskrevet her).  

Samme som SUE Dette felt er et opslag til den SUE, man gerne vil kopiere holdfor-

delingen fra. I de fleste tilfælde vil man vælge den SUE fra det for-

rige semester, som har den holdopsætning, man vil kopiere. 

Tabel 99 - Fordelingsnøgle for hold, samme som SUE 

Tip: For OU, benytter man typisk fordelingsnøglen for PUE’er på 1. semester, og der-

næst ”Samme som SUE” for de efterfølgende semestre. For ÅU vil man bruge holdfor-

delingsnøglen, hvor det er nødvendigt. 
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10.3.6 Videreførelse af eksisterende undervisningshold  

 

Videreførelse   

 

Brugeren kan videreføre et undervisningshold fra en PUE til en anden, hvis vedkommende ønsker at bevare 

holdsammensætningen. For at videreføre et hold, må brugeren oprette et nyt via en af de automatiserede 

holddannelsesprocesser.  

Det er dog afgørende, at ”Samme som SUE” angives under fordeling-feltet på den SUE, hvis PUE skal have dan-

net hold. Eftersom dette angives på SUE’en, er det institutionsspecialistens ansvar at håndtere dette. Herefter 

kan institutionsspecialisten via opslag angive den SUE, vedkommende ønsker at videreføre hold fra. Når det 

nye hold oprettes, så videreføres sammensætningen af studerende fra det hold, der relaterer sig til SUE'en, 

som blev angivet under Fordeling. Se afsnit 6.2 - Det strukturelle uddannelseselement (SUE) for opsætning af 

”Samme som SUE”. 

 

Bemærk: I forbindelse med holddannelse via ”Samme som SUE”, kan der kun angives 

SUE’er, der er tilknyttet samme uddannelsesstruktur. Eftersom tidligere holdsammen-

sætninger genbruges, fordeles nye GUE’er ikke og skal håndteres manuelt.  
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10.4 Bedømmelser i esas 

10.4.1 Bedømmelsesrunder 

Introduktion Karakterer og resultater angives i esas som en bedømmelse. Bedømmelsen er en individuel entitetspost, der er 

tilknyttet en specifik GUE. Bedømmelsen bestemmer, sammen med meritregistrering og praktikophold, hvor-

vidt en GUE bestås eller ej. Brugeren kan angive forskellige typer af resultater på bedømmelsen, herunder ka-

rakterer fra en karakterskala, bestået/ikke bestået og godkendt/ikke godkendt. Dette afhænger af, hvilken ka-

rakterskala, der er valgt på den tilknyttede PUE og SUE.  

Oprettelse Bedømmelser oprettes automatisk, når bedømmelsesrunden oprettes (se afsnit 10.4.1 - Bedømmelsesrunder). 

Det er også muligt at oprette en bedømmelse manuelt via ”+”-knappen i bedømmelse-undergitteret på den 

pågældende GUE. Det kræver imidlertid, at der allerede er en bedømmelsesrunde at relatere bedømmelsen til. 

Hvis brugeren opretter bedømmelsesrunden fra opslagsfeltet i forbindelse med den manuelle oprettelse af 

bedømmelsen, vil der ske en dobbelt oprettelse af bedømmelsen, (som ikke kan slettes), hvis den automatiske 

oprettelse af bedømmelsesrunden sker efterfølgende.  (se afsnit 10.4.1 - Bedømmelsesrunder). 

Den manuelle oprettelse vil primært være relevant, hvis enkelte GUE’er tilføjes PUE’en efter bedømmelsesrun-

dens oprettelse. Såfremt der er kommet flere GUE’er til, kan brugeren efter oprettelse af en ny bedømmelses-

runde, oprette bedømmelser for GUE’erne via bedømmelsesrunden.  

 

Introduktion 
      

 

Bedømmelser  Bedømmelser  Bedømmelsesrunder 

En bedømmelsesrunde er en samling af bedømmelser på samme PUE. Når PUE'en bliver aktiv, oprettes be-

dømmelsesrunde med bedømmelser for alle GUE'er på PUE'en automatisk. Har man behov for endnu en be-

dømmelsesrunde, skal den oprettes manuelt. Via den nye bedømmelsesrunde kan man oprette en bedøm-

melse for hver GUE på PUE’en, eller man kan oprette bedømmelsen og tilknytte den til bedømmelsesrunden.  

Bedømmelsesrunder bruges også til at håndtere reeksamen. Se afsnit 10.4.3 - Reeksamen. 

Anvendelse Bedømmelsesrunder anvendes til at samle bedømmelser for PUE’ens relaterede GUE’er. Når bedømmelsesrun-

den oprettes, får de tilknyttede GUE’er oprettet en bedømmelse i undergitteret af samme navn.  

 

Oprettelse Bedømmelsesrunder oprettes som udgangspunkt automatisk på den pågældende PUE. Dette sker, når bruge-

ren eller esas automatisk ændrer PUE’en status til ”Aktiv”. Eftersom statusændringen udløser den automatiske 

oprettelse, så er det kun muligt at oprette den første bedømmelsesrunde automatisk. Efterfølgende bedøm-

melsesrunder skal oprettes manuelt. Efter en manuel oprettelse af en ny bedømmelsesrunde, bliver der auto-

matisk oprettet bedømmelser for GUE’er med en ikke bestået karakter (se afsnit 10.4.3 - Reeksamen). 

Bemærk: Ved manuel oprettelse af bedømmelser, skal der være en bedømmelses-

runde at relatere til. Ellers vil bedømmelsen blive oprettet to gange, da den automati-

ske oprettelse af bedømmelsesrunden også automatisk opretter bedømmelser.  

Tip: Karakter, bedømmelsesdato og -form samt godkendelse for de enkelte bedøm-

melser kan manuelt angives direkte fra bedømmelsesrunden. Det er derfor ikke nød-

vendigt at åbne og lukke bedømmelserne én efter én.  
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 Bemærk: Bedømmelsesrunder anvendes også ved optagelsesprøver. Læs mere om op-

sætning og anvendelse i afsnit 7.2 - Områdenummeropsætning og dimensionering , un-

der Ansøgningsbedømmelsesrunder. 

En bedømmelsesrunde kan oprettes manuelt via ”+”-knappen i undergitteret af samme navn på PUE’en.  

 

Tom karakterliste Der kan via knappen ”Udskriv karakterliste” i kontekstmenuen på en bedømmelsesrunde genereres forskellige 

lister over de studerende, der er tilknyttet via deres pågældende GUE’er og tilknyttede bedømmelser.  

 

Figur 315 – Valg af karakterliste 

Listen ”Personer tilmeldt til eksamen” viser alle de studerende fra bedømmelsesrunden, der er tilmeldt eksa-

men. De resterende tre lister benyttes af eksaminator i eksamenssituationer til at notere karakterer løbende, 

og efterfølgende underskrive og videregive til studieadministrationen for videre registrering. Listerne adskiller 

sig i den information, de indeholder: 

1. Studienummer og navn samt felter til henholdsvis udfyldelse af bedømmelse og bemærkning 

2. CPR-nummer og navn samt felter til henholdsvis udfyldelse af bedømmelse og bemærkning 

3. Bedømmelsesnummer samt felter til henholdsvis udfyldelse af bedømmelse og bemærkning 

De tre karakterlister indeholder desuden data, der gælder på tværs af de enkelte karakterlister. Dette er data 

vedrørende institutionens navn og adresse, bedømmelsesform og -type, eksaminators og censors navn og 

holdnummer.  

Tip: Der kan med fordel oprettes en ny bedømmelsesrunde, hvis der kommer flere nye 

GUE’er til PUE’en efter oprettelse af den første bedømmelsesrunde. Alternativt, kan 

disse GUE’er oprettes og tilknyttes den eksisterende bedømmelsesrunde enkeltvist. 

Bemærk: Ved oprettelse af bedømmelsesrunde (når PUE’en bliver sat til aktiv), vil der 

blive kontrolleret for, om den studerende har en meritregistrering. Hvis den stude-

rende har en meritregistrering med status ”Forhåndsgodkendelse” eller ”Godkendt” 

på den pågældende GUE, vil den studerende ikke blive tilføjet bedømmelsesrunden. 
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10.4.2 Bedømmelser 

 

Karakterlisterne indeholder kun flere studerende, hvis deres bedømmelser har samme eksaminator, censor, 

bedømmelsesform og hold. Ellers oprettes der flere forskellige lister. Det vil sige, at der oprettes en liste pr. 

kombination af disse fire elementer, der eksisterer blandt bedømmelsesrundens tilknyttede bedømmelser.  

Introduktion 
      

 

Bedømmelser  Bedømmelser  Bedømmelser 

Bedømmelser er, sammen med meritregistrering, bestemmende for, om en GUE er bestået eller ej. De kan an-

gives manuelt eller opdateres via tredjepartssystemer, eksempelvis via Wiseflow.  

Ved manuel udfyldelse af bedømmelsen skal brugeren som udgangspunkt blot udfylde et resultat samt en be-

dømmelsesdato og -form for at foretage en bedømmelse. Det er desuden muligt at tilføje detaljer i form af 

sprog og bedømmelsestype efter behov. Indholdet på bedømmelse-entitetsposten beskrives i de kommende 

underafsnit. 

 

Sektion: Studerende Sektionen Studerende linker til størstedelen af bedømmelsens relaterede entitetsposter. Det er kun bedøm-

melsesrunde-feltet, der skal angives af brugeren i forbindelse med manuel oprettelse. De resterende felter 

nedarves automatisk. Efter oprettelsen er samtlige felter med undtagelse af Uddannelsesstruktur låst for redi-

gering. 

Felterne Status og Bestået opdateres afhængigt af karakteren på bedømmelsen. En ikke-bedømt bedømmelse 

vil have ”Planlagt” angivet i status-feltet. Det ændres til ”Bedømt”, når bedømmelsen gemmes med en karak-

ter. Bestået-feltet kan have værdi ”Ja” eller ”Nej” og opdateres ligeledes, når bedømmelsen gemmes, af-

hængigt af karakteren. 

 

Bemærk: Ved generering af karakterlister, genereres listerne pr. kombination af eksa-

minator, censor, bedømmelsesform og hold for hver bedømmelse.  

Tip: Bedømmelser vil primært opdateres af tredjepartssystemer. Hvis brugeren har be-

hov for manuelt at registre karakterer for flere studerendes bedømmelser, kan det 

med fordel gøres på den relaterede bedømmelsesrunde.  
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Figur 316 - Information om den studerende 

Undergitter: 
Fagpersoner 

Hvis der er fagpersoner angivet på PUE’en, som bedømmelsen relaterer sig til, vil de fremgå af undergitteret 

Fagpersoner. Det er imidlertid kun fagpersoner med rollen ”Eksaminator” eller ”Censor”, som vil tilføjes som 

en relateret entitetspost. Det er fra undergitteret også muligt at tilføje fagpersoner via opslag til eksisterende 

eller oprette nye fagpersoner. 

Sektion: 
Bedømmelse 

Bedømmelse-sektionen er den primære sektion i forhold til behandling af bedømmelser. Brugeren, såvel som 

tredjepartssystemer, kan angive karakterer, bedømmelsesdatoer og lignende i sektionens felter. De enkelte 

felter i sektionen beskrives i Tabel 100 - Felter på bedømmelsen. 

 

Figur 317 - Information om karakteren 

Se beskrivelse af de forskellige felter i Tabel 100 - Felter på bedømmelsen. 

Felter Beskrivelse 

Bedømmelsesdato Dato for bedømmelsen angives i feltet. Bemærk, dato kan ikke angives til 

senere end dags dato. 

Bedømmelsestype Brugeren kan angive, om bedømmelsestypen er intern eller ekstern. 

Karakter Karakteren angives her. Karakterskalaen på den relaterede PUE definerer, 

hvilken type karakter man kan angive. 

Godkendt Feltet benyttes, hvis fire-øjneprincippet er slået til for den juridiske ud-

dannelsesinstitution. Fire-øjneprincippet foreskriver, at en anden bruger, 

end den der har registreret karakteren, skal godkende bedømmelsen. 

Brugeren, der i sådanne tilfælde skal godkende, afkrydser feltet God-

kendt, hvorefter feltet Bedømmelse godkendt af udfyldes med brugerens 

navn.  
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Bedømmelse registreret af Udfyldes automatisk af den registrerende bruger, når vedkommende re-

gistrerer en karakter. 

Bedømmelse godkendt af Udfyldes automatisk af den registrerende bruger, når vedkommende re-

gistrerer en karakter, hvis fire-øjneprincippet ikke er slået til. 

Udfyldes automatisk, når den godkendende bruger ved fire-øjneprincip 

afkrydser godkendt-feltet. 

ECTS Feltet nedarves fra GUE’en.  

Praktik ECTS STÅ Feltet er en relateret visning fra GUE’en. Hvis STÅ er udfyldt på GUE’en, 

vises det i feltet. 

Teori ECTS STÅ Feltet er en relateret visning fra GUE’en. Hvis STÅ er udfyldt på GUE’en, 

vises det i feltet. 

Titel Feltet Titel bør benyttes i forbindelse med bachelorprojekter til at angive 

projektets danske titel. 

Engelsk titel Feltet Engelsk Titel bør benyttes i forbindelse med bachelorprojekter til 

at angive projektets engelske titel. 

Tabel 100 - Felter på bedømmelsen 

Sektion: Detaljer Detaljer-sektionen kan benyttes efter behov. Brugeren kan angive sprog samt vælge, hvorvidt vedkommende 

vil have bedømmelsesnummeret vist.  

Sektion: 
Bedømmelsesform 

Felterne på bedømmelsesformen nedarves fra den relaterede PUE og afhænger derfor af, om der er angivet en 

eller flere bedømmelsesformer herpå. Hvis der fremgår bedømmelsesformer, så er det obligatorisk at angive 

én. Ligeså, hvis der ikke findes nogle bedømmelsesformer, stiller esas ikke krav om det. 

 

Figur 318 – Bedømmelsesformer 

Det er ikke muligt at fjerne Bedømmelsesform på en Bedømmelse, der er linket til en PUE, hvor der kun er til-

valgt én Bedømmelsesform. Forsøger man på dette, vil der komme følgende fejlmeddelelse: ”En bedømmelse 

skal have én af de bedømmelsesformer der er tilladt på PUE”. I dette tilfælde skal brugen tilvælge en anden 

bedømmelsesform på PUE’en og derefter fjerne den ønskede bedømmelseform fra bedømmelsen. 

 

Figur 319 - Fejlmeddelelse 
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10.4.3 Reeksamen  

 

10.4.4 Vægtede delkarakterer 

Introduktion Hvis en studerende ikke består faget i første forsøg, håndteres det i esas ved at oprette en ny bedømmelses-

runde manuelt på PUE’en, som den pågældende GUE tilhører. Der kan derfor være flere bedømmelser på den 

samme GUE. Når bedømmelsesrunden oprettes, oprettes der automatisk bedømmelser for GUE’er med ikke 

beståede karakterer og resultater. GUE'er med bestået karakter eller uden angivet karakter kommer ikke auto-

matisk med på den nye bedømmelsesrunde. Se afsnit 10.4.1 - Bedømmelsesrunder.  

Brugeren kan angive en karakter på den nye bedømmelse. Den nye bedømmelse er den gældende bedøm-

melse, og vil derfor gælde fremfor den oprindelige bedømmelse. Hvis den nye bedømmelse får angivet en ka-

rakter, der er bestået, vil GUE’en derfor opdateres med ”Ja” i feltet Bestået. 

 

Introduktion I esas er det muligt at beregne det vægtede gennemsnit af flere delkarakterer. Det kan være et fag, hvis ind-

hold/eksamener vægter forskelligt. Der vil i dette tilfælde være en overordnet SUE, som repræsenterer faget 

og samler delkaraktererne. Der vil yderligere være underliggende SUE’er for indhold/eksamener, hvorpå vægt-

ningen kan opsættes (se ”Vægtede delkarakterer” i afsnit 6.2 - Det strukturelle uddannelseselement (SUE). 

Dette nedarves til de tilknyttede PUE’er. 

En studerende vil have en GUE for hver PUE – både den, der er tilknyttet den overordnet SUE, og dem, der re-

laterer sig til de underliggende. Det er det vægtede gennemsnit af bedømmelserne for de (underliggende) 

GUE’er, der definerer det samlede eksamensresultat, der vil fremgå af den (overordnede) GUE. 

 

Anvendelse Vægtede delkarakterer opsættes på SUE’en. Her er det muligt at angive, hvor meget hver underliggende SUE 

skal vægte i forhold til den samlede bedømmelse for den overordnede SUE og linke dem hertil. Se mere i af-

snittet 6.2 - Det strukturelle uddannelseselement (SUE). 

I forbindelse med vægtede delkarakterer vil der først blive registreret et (vægtet) bedømmelsesresultat, når 

alle bedømmelser er givet. 

I esas kan bedømmelser have forskellige karakterskalaer, herunder 7-trinsskalaen, bestået/ikke bestået og lig-

nende. En bedømmelse, som er en vægtet delkarakter, kan have værdi ”Bestået” eller ”Ikke bestået”, selvom 

den samlede bedømmelse er en karakter. I dette tilfælde vil denne delkarakter ikke indgå i udregningen af det 

vægtede gennemsnit. Eksempelvis kan der være givet to delkarakterer, hvor den ene er ”10” og den anden er 

”Bestået”. Her vil det vægtede gennemsnit være 10, da delkarakteren ”Bestået” ikke medtages i selve gennem-

snittet. 

Bemærk: I esas håndteres reeksamen ved manuel oprettelse af en ny bedømmelses-

runde efterfulgt af en automatisk oprettelse og tilknytning af en ny bedømmelse for 

de pågældende GUE. Tilmelding til reeksamen og tilknyttede aktiviteter foregår i tred-

jepartssystem. 

Bemærk: Vægtningen kan angives med en værdi på maksimalt 100. Det er op til bru-

geren, om vægtningen skal angives som et forholdstal, brøkdel eller procent, eksem-

pelvis 4 (standard er sat 1), 5/20, 25/100 og lignende.  
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10.4.5 Generering af flettefiler til eksamensbevis 

Eksempel I eksemplet herunder, har datamatikeruddannelsen et semester med faget ”Teknologi”, som er inddelt i to for-

løb, henholdsvis ”Programmering” og ”Systemudvikling”. Faget har altså to prøver, der skal beregnes et vægtet 

gennemsnit på baggrund af. ”Programmering” har vægtningen ”2” og ”Systemudvikling” har vægtningen ”3”.  

Nedenstående grafik illustrerer, hvordan udregningen af det vægtede gennemsnit foregår.  

 

Figur 320 – Eksempel på vægtede delkarakterer 

Når der er angivet en bedømmelse for både ”Programmering” og ”Systemudvikling” beregnes den samlede ka-

rakter for ”Teknologi”. I ovenstående eksempel vil den samlede karakter for faget ”Teknologi” være 7, da det 

udregnede gennemsnit afrundes (op eller ned) til nærmeste karakter. Havde det udregnede gennemsnit været 

på 8,5 eller derover, ville den samlede karakter for faget ”Teknologi” være blevet 10.  

Introduktion I esas har man mulighed for at generere såkaldte flettefiler, der indeholder oplysninger om en eller flere stude-

rendes beståede fag. Flettefilen kan bruges til at danne eksamensbevis i tredjepartssystemer. 

Flettefilen består af den studerendes stamoplysninger og af oplysninger om alle gennemførte fag, inklusive ka-

rakterer og navn på PUE’en. 

Oprettelse Flettefilen kan genereres fra enten den studerendes studieforløb, fra en listevisning af flere studieforløb, fra en 

PUE eller fra et hold.  

Filen hentes ned i et .csv-format, der bruger semikolon som kolonneseparator. På baggrund af filen kan man 

opsætte brevfletning i eksempelvis Word for at danne eksamensbeviser for de studerende, eller filen kan bru-

ges i lokale tredjepartssystemer, der danner eksamensbeviser. 

 

Bemærk: Det er institutionernes ansvar selv at overholde regler om navne- og adres-

sebeskyttelse, se afsnit 10.1.1 - Håndtering af navne- og adressebeskyttelse. 



esas Brugervejledning  10 Administration af studerende 
10.4 Bedømmelser i esas 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 309 
 

 

10.4.6 Flettefil til enkeltfagsbevis 

Eksempel Som man kan se af Figur 321 - Eksporter flettefil, finder man knappen for eksport af flettefilen på kontekstme-

nuen på studieforløbet. Når man trykker på denne knap, åbnes et nyt vindue, og .csv-filen downloades lokalt til 

computeren. Herefter kan filen åbnes og bearbejdes. 

 

Figur 321 - Eksporter flettefil 

Introduktion Flettefil til enkeltfagsbevis benytter samme funktionalitet som for OU (Se afsnit 10.4.5 Generering af flettefiler 

til eksamensbevis).  

For Åben Uddannelse understøtter esas at udtrække flettefiler for følgende: 

• Studerendes studieforløb, identificeret med studienummer eller CPR-nummer. 

• En gruppering af studerende, identificeret med PUE-nummer. 

• Et hold med studerende, identificeret med holdnummer 

For at generere en flettefil på henholdsvis PUE, Studieforløb eller Hold, skal man trykke på knappen "Eksporter 

flettefil". Generering af flettefil for et hold med studerende, identificeret med holdnummer, laves på lige fod 

med generering af flettefiler på Studieforløb og PUE.  

 

Ved generering af flettefiler er det muligt at generere en fil for flere studieforløb ved at gøre brug af avanceret 

søgning eller via listevisning for studieforløb, hvor man kan vælge flere studieforløb på én gang. Her vil det 

være muligt at afgrænse eller vælge forskellige studieforløb på tværs af uddannelsesstrukturerne.  

Hvis man genererer en flettefil på en PUE, medtages kun studieforløb som har en bestået GUE på PUE’en. Det 

er altså kun GUE’er fra den pågældende PUE, der vil fremgå af flettefilen. 

Når der genereres flettefiler på tværs af flere studieforløb, samles alle studieforløbene for personen på én 

linje, hvor studieforløbet er ÅU. Der genereres én linje pr. person på baggrund af det eller de valgte studiefor-

løb. Informationerne, der stammer fra uddannelsen/uddannelsesstrukturen, vælges ud fra følgende: 

Hvis der på studieforløbet findes en gennemførelse med en bedømmelse, der har en SUE med fagtype ”Af-

gangsprojekt ÅU”. 

• Det studieforløb, der har opnået flest ECTS-point. 

Bemærk: Ved generering af flettefil gælder det generelt, at der kun genereres indhold 

for elementer med beståede bedømmelser. 
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10.4.7 Resultatudskrift 

 

Figur 322 - Flettefil til ÅU 

Introduktion I esas er det muligt at eksportere resultater af den studerendes studieforløb, for eksempelvis at generere en 

pdf. 

 

Figur 323 - Resultatudskrift på studieforløb 

 

Anvendelse Resultatudskriften kan enten hentes på engelsk eller dansk. Man vælger sproget i det vindue, der vises, når 

man trykker på ”Resultatudskrift” i kontekstmenuen. 

For at danne en resultatudskrift skal der findes et bevisgrundlag på studieforløbet. Læs mere om bevisgrundlag 

i afsnit 10.4.8 - Bevisgrundlag. 

Resultatudskriften indeholder følgende informationer: 

• Stamdata for den studerende (navn, CPR-nummer, studienummer) 

• Stamdata for uddannelsen den studerende er indskrevet på (studiestart, forventet afslutning, uddan-

nelsens navn, bekendtgørelse og eventuelle oplysninger om afbrudt uddannelse) 

• Fagets slutdato (GUE’ens slutdato) 

• Fag der er bestået (navn kommer fra SUE’en) 

• Bedømmelsesform for faget 

• Bedømmelsen (karakterer og bogstav for engelsk oversættelse, bestået/ikke-bestået, godkendt/ikke-

godkendt samt godkendt ved merit) 

Tip: For at generere resultatudskrifter for flere studerende markeres de ønskede stu-

dieforløb i listevisningen med et flueben, hvorefter der trykkes på ”Resultatudskrift” i 

kontekstmenuen.  
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10.4.8 Bevisgrundlag 

• Merit opnået fra (såfremt der har været merit på studieforløbet, angives navn på institution / virk-

somhed) 

• ECTS-skala 

• Antal ECTS-point 

• Navn på AUDD-kode (hvis angivet) 

• Navn på Profil (hvis angivet) 

• Fartstid, såfremt der er registreret fartstid på studieforløbet (relevant for de maritime uddannelsesin-

stitutioner). Der vil fremgå fartstid for første og anden praktik, samt samlet fartstid, hvis relevant. 

• Underskriftslinje 

Der findes i resultatudskriftet også en sektion med godkendte praktikforløb som indeholder følgende informa-

tion omkring praktikforløb: 

• Navn på virksomheden hvor den studerende har været i praktik 

• Startdato for praktikforløbet 

Slutdato for praktikforløbet 

Der vil desuden være en sektion på resultatudskriften som indeholder oplysninger om internationalisering, så-

fremt studieforløbet indeholder en internationalisering. Der vises følgende oplysninger under internationalise-

ring: 

• Startdato 

• Slutdato 

• Institution 

• Land 

Der vil blive dannet en PDF-fil med separate sider pr. studerende. 

 

Introduktion I esas genereres et bevisgrundlag, når en GUE bestås eller et studieforløb opnår status ”Gennemført”. Bevis-

grundlaget tjener et dokumentations-/arkiveringsformål og benyttes i to sammenhænge: 

• Generering af eksamensbevis via flettefil 

• Arkivering med henblik på indlæsning i nyt system, såfremt esas erstattes 

Bevisgrundlaget indeholder derfor information om den studerende samt den beståede GUE eller det gennem-

førte studieforløb.  

 Bemærk: Der kan kun genereres bevisgrundlag, hvis feltet Skal på bevis er markeret på 

de SUE’er, der repræsenterer den studerendes fag. 

 

Bemærk: Det engelske navn på resultatudskriften får sit navn efter denne prioritet: 

1) SUE engelsk navn, 2) SUE dansk navn, 3) PUE-navn og 4) GUE-navn 
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Anvendelse  esas håndterer automatisk bevisgrundlagets funktion i relation til flettefilen, der anvendes til at danne eksa-

mensbevis. Brugeren skal således ikke foretage sig noget forud for genereringen af flettefilen (se afsnit 10.4.5 - 

Generering af flettefiler til eksamensbevis). 

Brugeren kan downloade bevisgrundlaget som xml-fil fra den relaterede GUE eller studieforløb. Filen benyttes i 

tilfælde af, at esas erstattes af et nyt system. Her kan brugeren ved hjælp af xml-filerne indlæse eksamensbevi-

ser til det nye system. Dette er for at leve op til kravet om, at eksamensbeviser skal kunne genereres op til 30 

år efter endt eksamen. 

Opdatering af 
bevisgrundlag 

Herunder er en tabel over entiteter og de specifikke, tilhørende felter, som vil udløse en opdatering af bevis-

grundlaget. 

Entitet Tilhørende felter 

Bedømmelse Bedømmelsesdato 

Karakter 

ECTS 

Titel 

Engelsk titel 

Meritregistrering Merittype 

Merit opnået fra 

Titel, dansk 

Titel, engelsk 

Karakter 

Bedømmelsesform 

Bedømmelsesdato 

Fartstid 

ECTS 

Status 

Praktikophold Praktiksted 

Praktikområde 

Fartstid 

Type 

Status 

Tabel 101 - Opdatering af bevisgrundlag 

Foruden ovenstående liste af felter, vil opdatering af bevisgrundlaget ligeledes ske ved oprettelse, deaktivering 

og aktivering af de nævnte entiteter. 

Funktionaliteten til at opdatere bevisgrundlag vil genberegne data til bevisgrundlaget helt fra bunden og vil 

derfor ikke medtage bedømmelser/GUE’er, der ikke er beståede, selvom de har været det tidligere. 
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10.5 Studieinaktive perioder 

Introduktion En studieinaktiv periode registreres på studieforløbet for den studerende. En studieinaktiv periode består af en 

start- og slutdato, en fraværsårsag samt det semester, hvor den studieinaktive periode begynder. Disse tre op-

lysninger skal angives, når man opretter en studieinaktiv periode. 

Anvendelse En studieinaktiv periode bruges til at oprette et længerevarende fravær for den studerende. Den studieinaktive 

periode oprettes som en entitetspost i undergitteret på den studerendes studieforløb. Hvis den studerende har 

mere end én studieinaktiv periode, vil de alle fremgå i undergitteret.  

Det er muligt at registrere flere studieinaktive perioder på det samme studieforløb. Hvis der registreres flere 

studieinaktive perioder på det samme studieforløb, må periodernes start- og slut datoer ikke overlappe hinan-

den. Såfremt der registreres to studieinaktive perioder, som overlapper hinanden, vil den ene periode have 

status ”Kladde”. esas vil således blokere godkendelse, af to studieinaktive perioder, med overlappende start- 

og slutdatoer.  

Start- og slutdatoen for den studieinaktive periode har indflydelse på den studerendes studieforløb. En afbry-

delse af uddannelsen for en periode kan betyde, at den studerende skal tage nogle fag senere end oprindeligt 

planlagt. Slutdatoen for en studieinaktiv periode er med til at bestemme, hvornår den studerende kan genind-

skrives på GUE’er.  

Feltet Forventet afslutning forskydes på baggrund af den studieinaktive periode. 

På studieforløbslinjen vil et ikon markere en studieinaktiv periode i blokken for det semester, den studieinak-

tive periode indgår i (se afsnit 10.2.1- Studieforløbslinjen). 

Man skal også udfylde hvilket semester, den studieinaktive periode foregår på. 

Fraværsårsager og 
indberetning til SU 

Man kan i forbindelse med oprettelse af den studieinaktive periode, vælge imellem følgende fraværsårsager: 

• Barsel/Adoption: "Med SU" 

• Studiefri: ”Med SU” 

• Sygdom: ”Med SU” 

• Værnepligt/udstationering: "Uden SU - indberettes til US2000" 

• Pause, karantæne: "Uden SU - indberettes til US2000" 

Som det fremgår af ovenstående liste, har fraværsårsagen for den studieinaktive periode indflydelse på indbe-

retningen til SU. 

Hvis der sker ændringer i den studieinaktive periode efter indberetningen til SU, sendes der en opdatering til 

SU. Når man ændrer i en studieinaktiv periode, der er indberettet, vil man få følgende besked: ”Denne studie-

inaktive periode er indsendt til SU, husk at give besked til en SU-medarbejder”. 

Studieinaktive periode ”Uden SU” eller ”Med SU” 

Når fraværsårsagen på den studieinaktive periode er ”Uden SU”, vil der blive sendt en SU-hændelse til SU med 

besked om, at den studerendes SU skal sættes i bero. Når den studieinaktive periode er indberettet til SU, vil 

feltet Indberettet til SU være udfyldt på den studieinaktive periode. Se mere i afsnit 14.2.1 - Indberetning til SU. 

Hvis man ændrer fraværsårsag fra ”Uden SU” til ”Med SU”, har det betydning for den studerende, og der op-

rettes en SU-hændelse, så ændringen registreres korrekt hos SU. 
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Indberetning af studieinaktive perioder til SU 

I forbindelse med indberetning til SU af studieinaktive perioder oprettes der en SU-hændelse med SU-hændel-

sestypen ”Studieinaktiv periode” (se mere i afsnit 14.2.1 - Indberetning til SU). Studieinaktive perioder skal sen-

des så sent som muligt i forhold til den studieinaktive periodes startdato: 

• Startdato mellem den 02/XX og den 14/XX i en måned: SU-indberetningen sendes på startdatoen for 

den studieinaktive periode. 

• Startdato mellem den 15/XX og den 31/00 i en måned: SU-indberetningen sendes med det samme.  

• Startdato den 01/XX i en måned: SU-indberetningen sendes den 15. i måneden før. 

Oprettelse og 
afmelding af GUE'er 

Hvis den studerende på baggrund af sin studieinaktive periode ikke kan gennemføre de planlagte GUE’er, op-

retter esas automatisk de pågældende GUE’er, efter den studieinaktive periode er afsluttet. esas deaktiverer 

GUE’er med startdato efter den studieinaktive periodes startdato. Det kræver imidlertid, at den studieinaktive 

periode har status ”Godkendt”. Disse GUE’er får status "Studieinaktiv". esas opretter samtidigt GUE’er på de 

PUE’er, som har startdato efter den studieinaktive periodes slutdato. Desuden oprettes der også en opfølgning, 

som beskriver ændringerne, så brugerne kan tage stilling til det pågældende studeforløb. Den studerende til-

meldes PUE’er fra samme aktivitetsudbud. 

De nyoprettede GUE’er vil kunne ses på studieforløbet. Hvis de nyoprettede GUE’er ikke ønskes, kan de slettes 

via den tilknyttede visning for GUE’er, der kan tilgås fra studieforløbet. Det vil være muligt at genaktivere disse 

GUE’er, så længe der ikke er en anden aktiv GUE, der har samme SUE på studieforløbet. Derudover kan man 

markere de studieinaktive GUE’er som ”slettet”, såfremt de forslåede GUE’er er korrekte for studieforløbet.  

Hvis en GUE bliver bestået, hvor der ligger studieinaktive GUE’er på den samme SUE, bliver disse slettet. Ek-

semplet i Figur 324 - Deaktivering og oprettelse af GUE'er viser en studieinaktiv periode, der starter på tredje 

semester og varer indtil slutningen af fjerde semester. Der skal derfor oprettes nye GUE’er for den studerende, 

så det resterende af tredje semester, og det fjerde semester kan tages om. Det nye tredje semester starter året 

efter på samme tidspunkt, som den studieinaktive periode begyndte året før. De nye GUE’er forskydes altså 

med et år. Således at den studerende bliver tilmeldt de GUE’er, der mangler fra den studieinaktive periode. 

 

Figur 324 - Deaktivering og oprettelse af GUE'er 

I eksemplet inaktiveres GUE’erne fra ”Fag 3” på andet semester til ”Fag 3” på fjerde semester på det oprinde-

lige forløb. Dernæst oprettes de nye GUE’er for det nye studieforløb. 

Efter en studieinaktiv periode er udbudsperioderne på aktivitetsudbuddet for den pågældende uddannelse, 

med til at bestemme, hvornår den studerende kan starte på et nyt studieforløb. Hvis uddannelsen udbydes på 

halvårlig basis, kan det eksempelvis være, at den studerende kan starte det nye studieforløb efter kun et halvt 

år. 

 

Tip: Påbegyndes en studieinaktiv periode inden for en igangværende GUE, bliver der 

genereret en exception, som vil kunne ses på den studerendes studieforløb samt i li-

stevisninger over ”Opfølgninger”. 
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10.6 Afmelding af studerende og genindskrivning 

 

10.6.1 Afmelding af studerende på Åben Uddannelse 

 

 Bemærk: Hvis den studieinaktive periodes startdato er efter en GUE’s startdato, og den 

studerende ønsker at gå op til eksamen på den pågældende GUE, skal man manuelt op-

rette en ny GUE på den korrekte PUE. 

  

Manuel oprettelse 
efter studieinaktiv 
periode 

Ønsker man at håndtere tilpasningen af den studieinaktive periode manuelt, kan man deaktivere alle igangvæ-

rende og fremtidige GUE’er. Herefter opretter man de GUE’er, som den studerende skal tage direkte efter den 

studieinaktive periodes afslutning, altså de GUE’er, der skal være igangværende, når den studerende kommer 

tilbage fra sin studieinaktivitet. Når man har gjort dette, kan man køre arbejdsprocessen ”Automatisk opret-

telse af Studieforløb OU”, som så vil oprette de resterende, fremtidige GUE’er med korrekte startdatoer. 

Introduktion I esas kan brugere afmelde studerende med en afgangsdato og -årsag på studieforløbet. Det er et krav at begge 

angives. Afgangsdatoen kan være før, på eller efter dags dato. Når afgangsdatoen indtræffer, vil afmeldingen 

slå igennem og den studerende blive afmeldt fra den pågældende uddannelse. Dette sker dog først om aftenen 

i forbindelse med et systemjob, der foretager afmeldingen (se afsnit 15.2 - Systemjobs i esas). Frem til jobbet 

er kørt, kan man fjerne afgangsdatoen, og SU-hændelsen vil blive fjernet (hvis den endnu ikke er sendt). SU-

hændelse vedrørende dette oprettes dog med det samme (se afsnit 14.2.1 - Indberetning til SU). Hvis brugeren 

angiver en dato, der ligger før dags dato, informerer esas brugeren om eventuelle, igangværende GUE’er.  

Afmeldingen af den studerende foregår ved, at studieforløbet gøres inaktivt og får status ”Afsluttet”. Afmeldin-

gen medfører desuden, at igangværende studieinaktive perioder, GUE’er og praktik-/udlandsophold afsluttes. 

Fremtidige udgaver af disse entiteter og eventuelle meritregistreringer (forhåndsmerit) slettes. 

Aktive GUE’er med bedømmelser eller meritregistreringer, får efter afslutning af studieforløbet, status ”Ikke 

gennemført”. GUE’er uden bedømmelser eller meritregistreringer får status ”Slettet”. GUE’erne fjernes desu-

den fra deres tidligere tilknyttede PUE’er. 

Ved afmelding af den studerende sættes Forventet afslutning til afgangsdatoen. 

 

Afmelding efter endt 
uddannelse 

Studerende, der har bestået deres afgangsprojekt på Åben Uddannelse, skal afmeldes. For at afmelde en stu-

derende, der har gennemført sit afgangsprojekt, tilgår man den studerendes studieforløb. Her vælges Gennem-

ført/afsluttet uddannelse i det felt, der hedder Afgangsårsag, og derefter udfyldes feltet Afgangsdato. 

Det er muligt at oprette en listevisning eller foretage en avanceret søgning, der viser alle de studieforløb med 

GUE’er af typen Afgangsprojekt, som er beståede, og på denne måde få et overblik over hvilke studieforløb, 

der er klar til afmelding.  

Bemærk: Valget af afgangsårsag har betydning for, hvorvidt en studerende kan blive 

genindskrevet på et senere tidspunkt. Se afsnit 10.6.2 - Genindskrivning. 
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10.6.2 Genindskrivning 

10.6.3 Ændringer på inaktive eller afgangsmeldte studieforløb 

Introduktion 
      

 

Optagelse / Tilmelding  Ansøgninger  Ansøgninger 

Det er muligt at genindskrive en afmeldt studerende på den uddannelse, vedkommende tidligere er blevet af-

meldt fra, hvis den studerende har bestået uddannelsens første år jf. genindskrivning i adgangsbekendtgørel-

sen.  

Anvendelse Der oprettes en ansøgning for genindskrivning, hvorpå den studerendes inaktive studieforløb angives samt da-

toen for genindskrivning. Denne dato kan ligge i fremtiden.  

 

Figur 325 – Ansøgning for genindskrivning 

Det er kun muligt at gemme genindskrivningsansøgningen, hvis den studerende opfylder kriterierne for genind-

skrivning. Hvis det ikke er tilfældet, informeres brugeren om det via en fejlbesked. I fejlbeskeden fremgår det, 

hvorvidt fejlen skyldes afgangsdatoen eller afgangsårsagen.  

Når ansøgningen er gemt, kan brugeren gennemføre genindskrivningen via arbejdsprocessen ”Overfør Ansøger 

og Ansøgning til Studerende og Studieforløb”. Studieforløbet aktiveres med det samme efter arbejdsprocessen 

er kørt, mens GUE’ernes startdato ikke er før genindskrivningsdatoen. På denne måde er det altså muligt at 

sagsbehandle studieforløbet inden genindskrivningsdatoen oprinder. 

Når studieforløbet aktiveres, bliver feltet Genindskrivningsdato synligt på studieforløbet. Dette er udfyldt med 

datoen fra ansøgningen og markerer, at den studerende er genindskrevet. Den studerendes oprindelige studie-

startsdato fremgår fortsat af feltet Studiestart. Der oprettes derudover automatisk GUE’er for ikke-gennem-

førte PUE’er efter genindskrivningsdatoen. Såfremt den studerende tidligere har anvendt eksamensforsøg for 

en af disse GUE’er, vil disse tælle med på den nyoprettede GUE. 

 

Introduktion Det kan i enkelte tilfælde være relevant at tilføje en GUE på et afgangsmeldt studieforløb, fx i forhold til indbe-

retning af STÅ. Som udgangspunkt kan et afgangsmeldt studieforløb ikke redigeres, uden at UFS åbner forlø-

bet. Dog er det muligt at tilføje en GUE med en bedømmelse, tilføje en rekvirent eller tilføje en internationali-

sering. 

Tilføj en GUE på et 
inaktivt / 
afgangsmeldt 
studieforløb 

Det er muligt at tilmelde en GUE til et inaktivt studieforløb uden at åbne studieforløbet. Det kan være en 

manglende GUE, der mangler bedømmelse, for at institutionen kan indberette STÅ.  

Bemærk: Ved aktivering af studieforløb oprettes der en SU-hændelse. SU-hændelse 

indeholder genindskrivningsdatoen, som sendes til SU som ny indskrivningsdato (se 

mere i afsnit 14.2.1 - Indberetning til SU). 
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GUE’en kan ikke oprettes direkte fra studieforløbet, når studieforløbet er inaktivt. For at oprette en GUE skal 

man finde den PUE, GUE’en skal oprettes på. Fra PUE’en kan man trykke på ”+” i undergitteret ”Gennemførel-

sesuddannelseselementer”, vælge at slå flere poster op og vælge at søge efter ”Inaktive studieforløb” [1] og 

derefter tilføje [2] det inaktive studieforløb, man vil oprette en GUE til. 

 

Figur 326 – Visning af, hvordan man slår et inaktivt studieforløb op 

Når den pågældende GUE er tilføjet studieforløbet, kan der laves bedømmelser og ændringer på GUE’en, så-

fremt det er nødvendigt. 

Tilføj en rekvirent 
eller en 
internationalisering 
på et inaktivt / 
afgangsmeldt 
studieforløb 

Såfremt der mangler en rekvirent eller en internationalisering på et inaktivt eller afgangsmeldt studieforløb er 

det muligt at tilføje. Dette gøres enten fra en avanceret søgning, eller blot fra listen af rekvirenter eller interna-

tionaliseringer.   

For at tilgå rekvirenter eller internationaliseringer skal man vælge arbejdsområdet ’Studerende’ [1] og vælge 

henholdsvis ”Rekvirenter” [2] eller ”Internationaliseringer” [3] på hylden. I eksemplerne nedenfor vises inter-

nationalisering, fremgangsmåden er den samme for rekvirenter.  

 

Figur 327 - Internationaliseringer og Rekvirenter 
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Når den valgte entitet er åbnet, kan man vælge oprette en ny post ved at klikke på + NY(T) i venstre side af 

kontekstmenuen.  

 

På næste side kan internationaliseringen oprettes. For at tilknytte et studieforløb klikkes der på luppen [1] og 

dernæst rulles der ned på listen til ”Slå flere poster op” [2]. Klik på ”Slå flere poster op”.  

 

Figur 328 – Tilknyt studieforløb  

På opslagsposten kan man fremsøge et specifikt studieforløb eller aktivt vælge inaktive eller afgangsmeldte 

studieforløb i feltet ”Søg i” [1]. Når det ønskede studieforløb er valgt, klikkes der på tilføj [2].  

 

Figur 329 – Opslagspost ”Søg i” 

Når det ønskede studieforløb er tilknyttet entiteten, udfyldes de resterende poster med den ønskede data. 

Vær opmærksom på at slutdatoen skal være på eller før afgangsdatoen for studieforløbet.  
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10.7 Gæstestuderende 

Introduktion 
      

 
Optagelse / Tilmelding  Ansøgninger  Ansøgninger 

I esas oprettes ansøgere, der søger om optagelse som gæstestuderende, primært via manuel oprettelse. Nogle 

vil dog også indlæses via tredjepartssystemer. På grund af den alternative sagsbehandling, er der oprettet en 

speciel ansøgningsformular for gæstestuderende. Se Figur 330 - Formular: ansøgning, gæstestuderende. 

 

Figur 330 - Formular: ansøgning, gæstestuderende 

Anvendelse Formular-visningen til gæstestuderende indeholder ikke så mange sektioner, da sagsbehandlingen primært be-

står i at angive, hvorvidt en ansøger er optaget eller ej, samt de fag (PUE’er), vedkommende skal undervises i. 

På formularen findes en sektion og et undergitter, der adskiller sig fra andre ansøgning-formularer. Se Figur 

331 – Ansøgning, gæstestuderende. 

 

Figur 331 – Ansøgning, gæstestuderende 

1. Ansøgning 
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10.8 Merit 

Sektionen Ansøgning er simplificeret på formularen for gæstestuderende. De vigtigste felter er beskrevet i Ta-

bel 102 - Information om ansøgning.  

Felt Beskrivelse 

Staminstitution Dette felt angiver den staminstitution, som ansøgeren er tilknyttet. Staminstituti-

onen slås op via opslag eller oprettes via opslagsfeltet. Se afsnit 3.1 Business 

units, afdelinger og teams for oprettelse af uddannelsesinstitution. 

Staminstitutionens 

land 

Staminstitutionens land udfyldes automatisk i feltet, hvis det fremgår af instituti-

onen.  

Igangværende ud-

dannelse 

Ansøgerens nuværende uddannelse angives.  

Aktivitetsudbud Dette felt angiver modtagerinstitutionens aktivitetsudbud som indeholder den 

PUE den studerende skal tilknyttes. 

Indskrivningsform Feltet informerer om, hvilken type ansøger, der er tale om. Der kan vælges imel-

lem tre forskellige: 

• Gæstestuderende, dansk (merit til anden dansk juridisk institution), 

4200 

• Gæstestuderende, udenlandsk (institutionsaftaler), 4300 

• Gæstestuderende, udenlandsk (programaftaler), 4400 

Tabel 102 - Information om ansøgning 

2. Planlægningsuddannelseselementer (PUE) 

Af undergitteret vil de PUE’er, som ansøgeren ønsker at tilmelde sig, fremgå. De er udstillet som relaterede 

entitetsposter og linker til den pågældende PUE. PUE’er kan desuden tilføjes via opslag. Det er kun muligt at 

tilføje PUE’er, der er tilknyttet ansøgningens relaterede uddannelsesstruktur. 

Det er den studieadministrative medarbejders ansvar at tilføje relevante PUE’er. PUE’erne fremgår kun auto-

matisk, hvis indlæsning foregår fra et tredjepartssystem. 

 

Introduktion 
      

 
Studerende  Studieforløb  Meritregistreringer 

I esas angiver brugeren merit direkte på den GUE, der skal gives merit for. Her kan brugeren specificere, hvil-

ken type merit, der er tale om og angive status herfor. Status kan være ”Kladde”, ”Forhåndsgodkendelse” eller 

”Godkendt”. Statussen definerer således, hvorvidt den pågældende merit er forhåndsgodkendt, godkendt eller 

blot en kladde.  

Merit registreres kun i esas. Brugeren skal altså foretage sagsbehandlingen og håndtere relevant dokumenta-

tion uden for systemet.  

Bemærk: Sektionerne Status, Ansøger og Opfølgninger/Noter adskiller sig ikke yderli-

gere fra ansøgning-formularen for ordinær uddannelse. Se i 8.1 Formularer i ansøg-

ningsvinduet. 
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Oprettelse Meritregistreringer oprettes direkte på GUE’en via undergitteret Meritregistrering. I forbindelse med oprettel-

sen af en meritregistrering kan brugeren præcisere typen af merit, status samt detaljer om karakteren, be-

dømmelsesdato og lignende. Det er muligt at oprette en meritregistrering for én af følgende merittyper:  

• Merit – startmerit 

• Merit – gæsteophold, Danmark 

• Merit – gæsteophold, udland 

• Merit – talent-enkeltfag fra ungdomsuddannelse 

Valg af status kan medføre en ændring i visning og skjulning af felter på formular. Eksempelvis kræver en for-

håndsgodkendt meritregistrering en godkendelsesdato, mens det er obligatorisk at angive bedømmelsesdato 

og karakter for meritregistreringer med status ”Godkendt”.  

Det er muligt at oprette en meritregistrering med 0 ECTS-point på en GUE med 0 ECTS-point. 

Feltet Studietidsforkortende findes kun på meritregistreringer, der er tilknyttet studerende fra en OU. Hvis bru-

geren angiver, at den pågældende meritregistrering er studietidsforkortende, informerer esas om, at det har 

konsekvenser for aktivitetskontrollen. Opnåede ECTS fra studietidsforkortende aktiviteter tælles ikke med i 

realprogressionen på det relaterede studieforløb.  

Fartstid benyttes af de maritime institutioner og udfyldes manuelt af brugeren med antal dages fartstid.  

Forhåndsgodkendelse 
af merit 

I esas håndteres forhåndsgodkendt merit som en status på meritregistreringen. Det er statussen på meritregi-

streringen, der definerer, hvorvidt der er tale om en forhåndsgodkendt merit eller ej. En GUE som har en for-

håndsgodkendt merit vil være uændret, indtil den tilknyttede meritregistrering godkendes endeligt. Det bety-

der, at GUE’en fortsat indgår i en eventuel bedømmelsesrunde og har en bedømmelse tilknyttet, indtil merit-

registreringen får status ”Godkendt”. Det har derfor ikke betydning, hvis den studerende ombestemmer sig og 

eksempelvis vælger ikke at studere andetsteds. I så fald deaktiverer brugeren blot meritregistreringen.  

Eftersom forhåndsgodkendte meritregistreringer kræver yderligere administration på et senere tidspunkt, er 

det via listevisning muligt at få vist alle GUE’er, hvor slutdatoen er overskredet og ikke-godkendt meritregistre-

ringer er tilknyttet. Dette er særligt relevant for at skabe overblik over de GUE’er, der ikke er færdigbehandlet, 

så brugeren kan indhente eventuel dokumentation uden for esas. En meritregistrering kan redigeres lige så 

længe, den har status ”Forhåndsgodkendt”.  

 

Godkendelse af merit En meritregistrering kan kun godkendes, hvis der er angivet en bestået karakter samt en bedømmelsesdato. 

For ”Merit - Gæsteophold, Danmark” er det desuden obligatorisk at angive institutionen, hvorfra meritten er 

opnået. Institutioner kan angives via opslag eller oprettes direkte fra feltet. Når meritregistreringen får status 

”Godkendt”, bliver bestået-feltet på den tilknyttede GUE sat til ”Ja”, mens bedømmelsesresultat-feltet udfyl-

des med karakteren fra meritregisteringen. En godkendt meritregistrering låses desuden for redigering.  

Bemærk: Der skal oprettes en meritregistrering for hver GUE, som den studerende 

skal have merit for. Merit registreres derfor for hvert fag og ikke hele semestre. Et stu-

dieforløbs tilknyttede meritregistreringer kan findes under dets relaterede visning.  

Tip: Man kan via GUE-listevisninger skabe sig et overblik over alle GUE’er med over-

skredne forhåndsgodkendte meritregistreringer i listevisningen ”Manglende godkendt 

meritregistrering på gennemførelsesuddannelseselementet”. 
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Ved godkendelse fjernes GUE’en desuden fra eventuelle bedømmelsesrunder, mens den tilknyttede bedøm-

melse slettes. GUE’en fjernes kun, hvis der er tale om merit for alle ECTS-point på GUE’en. Hvis der er tale om 

delmerit, fjernes GUE’en ikke. 

Annullering af merit Såfremt brugeren ønsker at foretage ændringer, kan meritregistreringen deaktiveres via kontekstmenuen. 

Dette vil ændre værdien i felterne Bestået og Bedømmelsesresultat på den tilknyttede GUE. Man skal manuelt 

tilknytte en bedømmelse og bedømmelsesrunde for GUE’en, hvis man annullerer meritten. 

Delmerit Det er i esas muligt at tildele delmerit. Dette er særligt relevant i tilfælde, hvor en studerende har dokumente-

ret færdigheder inden for dele af en SUE på en given uddannelse. Figur 332 – Standard meritering viser et ty-

pisk eksempel på en meritering, hvor GUE’en er meriteret for samtlige ECTS.  

 

Figur 332 – Standard meritering 

I tilfælde af, at den studerende skal have merit for dele af faget, skal brugeren nedskrive den eksisterende GUE 

med det antal ECTS, som der skal gives merit for. Nedskrivningen foretages manuelt på den pågældende GUE.  

Når man efterfølgende opretter en meritregistrering på den GUE, hvor man har nedskrevet ECTS, opretter 

esas automatisk en GUE med de resterende ECTS, til brug for bedømmelse. Dette er visualiseret i Figur 333 – 

Delmerit.  

 

Figur 333 – Delmerit 
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10.8.1 Startmerit 

 

Den nyoprettede GUE indeholder de samme oplysninger som den oprindelige GUE, bortset fra felterne ECTS 

(bevis) og STÅ ECTS (praktik, teori eller værkstedsskole). ECTS-felterne beregnes på baggrund af de ECTS-point 

fra GUE’en, fratrukket de ECTS-point, der meriterede. 

Introduktion 
Hvis en ansøger har markeret på sin ansøgning, at vedkommende tidligere har fuldført en hel eller dele af en 
videregående uddannelse, markeres feltet Startmerit automatisk på ansøgningen (se afsnit 8.2 -  
Håndtering af ansøgninger). Hvis ansøgeren og ansøgningen bliver oprettet som studerende og studieforløb, 
registrerer systemet, at studieforløb udspringer af en ansøgning, som har markeret startmerit.  

Studieforløbet vil efterfølgende fremgå af listevisningen Studieforløb for ansøgninger med startmerit. Det vil 

det gøre, indtil en studieadministration følger op på dette, og opretter en meritregistrering af merittypen ”Me-

rit – Startmerit” for en GUE tilknyttet studieforløbet.  

 

Anvendelse Når der gives startmerit, kan studieforløbet genberegnes, så det sikres at studieforløbet følger de rigtige 

PUE’er. Genberegningen bruges kun hvis startmeritten dækker et eller flere semestre. Genberegningen kan 

foretages på flere studieforløb, eller på et enkelt studieforløb. 

En arbejdsproces ved navn ”Genberegn studieforløb” kan køres fra studieforløbets kontekstmenu. Arbejdspro-

cessen medfører en komplet genberegning af alle GUE’er der ikke er beståede og vil også opdatere feltet For-

ventet afslutning på studieforløbet. 

Arbejdsprocessen kan kun gennemføres, såfremt der findes startmeritter for hele semestre med status god-

kendt, og at de alle har værdien ”Ja” i feltet Studietidsforkortende. Hvis disse kriterier ikke er opfyldte, stoppes 

arbejdsprocessen. 

Arbejdsprocessen finder de næstkommende PUE’er med samme startdato som de oprindelige PUE’er. Hvis der  

ikke findes relevante PUE’er til genberegningen, opretter esas en opfølgning med besked om, at genberegnin-

gen ikke forløb som planlagt. 

GUE’er der ligger på fremtidige semestre, men er markeret som beståede, genberegnes ikke. 

Tip: Brugeren kan benytte listevisningen ”Studieforløb for ansøgninger med startme-

rit” til at skabe overblik over studieforløb, der mangler at få tilknyttet startmerit til en 

eller flere relaterede GUE’er. 
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10.9 Praktikophold 

Introduktion 
      

 
Studerende  Studieforløb  Praktikophold 

Praktikophold relaterer sig direkte til en GUE. Mens GUE’en blot angiver, at der er tale om et praktikforløb i 

stedet for et reelt fag, så definerer praktikophold-entiteten detaljerne vedrørende praktikopholdet. Det inde-

bærer blandt andet praktiksted, -område og -vejleder samt markering af, hvorvidt praktikopholdet er lønnet 

eller ej.  

Det skal desuden angives, hvorvidt der er tale om en ”Sø-” eller ”Land-praktik”. Selvom feltet eksisterer for de 

maritime institutioners studieadministration, så optræder det på alle praktikophold uafhængigt af institutio-

nen. Det sættes derfor til ”Land-praktik” som standard, så de brugere, hvor valget ikke er relevant, ikke behø-

ver at forholde sig til feltet. Fartstid-feltet er ligeledes tiltænkt de maritime institutioner og indgår i summerin-

gen af fartsdage i feltet Sammenlagt fartstid på studieforløbet (se afsnit 10.2 - Studieforløb).  

 

Figur 334 – Praktikopholdet 

I Tabel 103 - Beskrivelse af praktikopholdet findes en kort beskrivelse af de tre sektioner, der udgør Praktikop-

holdet. De nærmere detaljer er beskrevet i dette kapitel. De tre sektioner kan ses på Figur 334 – Praktikophol-

det. 

# Sektion Beskrivelse 

1 Stamdata I denne sektion fremgår status på praktikopholdet, hvilket studieforløb og 

GUE-praktikopholdet er tilknyttet, samt start- og slutdato. 

2 Praktikophold I denne sektion fremgår detaljerne omkring praktikopholdet, det vil sige 

praktiksted, praktikområde og eventuel praktikvejleder. 

3 Oplysninger I sektionen Oplysninger kan det angives, om der er tale om land- eller sø-

praktik, hvor meget fartstid der er tale om, samt om praktikforløbet er løn-

net. 

Tabel 103 - Beskrivelse af praktikopholdet 

Oprettelse Der findes tre måder at oprette et praktikophold på:  

1. Manuel oprettelse kan foretages fra listevisning, entiteten eller via undergitre på det studieforløb 

eller den GUE, som praktikopholdet relaterer sig til. Det anbefales altid at oprette fra GUE, da flere 

oplysninger dermed præudfyldes. 
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2. Automatisk oprettelse af praktikophold håndteres af esas. Dette sker i forbindelse med den automa-

tiske oprettelse af GUE’er, såfremt ”Praktik” er angivet som aktivitetstype på den (via PUE’en) tilknyt-

tede SUE (se afsnit 6.2.1 - Det strukturelle uddannelseselements sektioner og felter). Hvis det på 

SUE’en er angivet, at praktikopholdet er lønnet, vil det fremgå af det automatisk oprettede praktik-

ophold i esas.  

3. Import fra Excel foregår som beskrevet i afsnit 3.8 - Import af entitetsposter. Skabelonen til import 

kan hentes fra diverse listevisninger over praktikophold.  

 

Detaljerne på entiteten Praktikophold kan oprettes automatisk af 3. parts-systemer (for eksempel Praktikpor-

talen). 

Start- og slutdato nedarves fra PUE’en og udfyldes derfor automatisk. Efter oprettelse kan brugeren justere 

datoerne. I forbindelse med manuel oprettelse og oprettelse via import, så kan brugeren angive praktiksted, -

område og -vejleder. Dette beskrives i de kommende underafsnit.  

 

Praktiksted Praktiksted-feltet er et opslag til entiteten for institutioner og virksomheder og kan enten være en dansk eller 

udenlandsk virksomhed. Hvis praktikstedet ikke findes, kan det oprettes via opslagsfeltet (se afsnit 10.13 - Op-

rettelse af virksomheder). Ved import fra Excel er det en forudsætning at praktikstedet allerede eksisterer i 

esas.  

For at få det mest præcise match, anbefales det at fremsøge praktiksteder via p-enhedsnummer – eksempelvis: 

*1017614424*. 

 

Praktikområde   

 

Når praktikstedet er angivet, kan brugeren tilføje det arbejdsområde, som relaterer sig til praktikstedets virke. 

Dette betegnes som et praktikområde. Der kan kun angives et praktikområde, som allerede er tilknyttet det 

valgte praktiksted. Relationen mellem praktikområde og praktiksted opsættes på entitetsposten for institution 

og virksomhed (se afsnit 10.13 – Oprettelse af virksomheder). 

Institutionsspecialisten kan tilføje ny og administrere praktikområder. 

Praktikvejleder Brugeren kan angive praktikvejleder i feltet af samme navn. Dette foregår via et opslag til personer. 

Rapporter for de 
maritime 
institutioner 

Der er oprettet tre rapporter, som er forbeholdt de maritime institutioners studieadministration af praktik:  

• Praktik for de maritime (hold) 

• Praktik for de maritime (studieforløb) 

• Praktik for de maritime (uddannelsesstruktur) 

Disse kan findes under ”Rapporter”, der findes under de fleste arbejdsområder på hylden (se mere i afsnit 4.1 - 

Rapporter).  

Bemærk: Ved oprettelse af praktikophold oprettes automatisk en SU-hændelse af ty-

pen ”Praktik”, når praktik på SUE er markeret som lønnet, eller et ulønnet praktikop-

hold ændres til lønnet (se mere i afsnit 14.2.1 -Indberetning til SU).  

Bemærk: Danske virksomheder skal altid være valideret op imod CVR-registeret. 
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10.10 Internationalisering 

Introduktion 
      

 
Studerende  Studieforløb  Internationaliseringer 

I esas er der mulighed for at registrere oplysninger om internationalisering for både indgående og udgående 

studerende. En indgående studerende er en gæstestuderende fra en udenlandsk uddannelsesinstitution, som 

tager et studieophold på en dansk uddannelsesinstitution i esas. En udgående studerende er en studerende fra 

en dansk uddannelsesinstitution i esas, som tager et studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution. 

Når en studerende, hvad enten der er tale om en indgående eller udgående studerende, skal have sin internati-

onalisering registreret, oprettes der en entitetspost herfor på den studerendes studieforløb. Forud for registre-

ringen skal en indgående gæstestuderende først oprettes via ansøgning og derefter overføres til studerende – 

se afsnit 10.7 - Gæstestuderende. 

Hvis en udgående studerendes internationalisering skal indgå i vedkommendes studieforløb, skal der udover 

registreringen af internationalisering også oprettes merit på den GUE, hvor studieopholdet befinder sig – se 

afsnittet om oprettelse. 

Indhold og 
anvendelse 

Internationaliseringen, entitetsposten som brugeren skal oprette på den studerendes studieforløb, består af 

oplysninger om internationaliseringens stamdata, varighed, uddannelsesinstitution og eventuelle forhåndsme-

ritter. På Figur 335 - Internationalisering ses et eksempel på en internationalisering. De relevante sektioner er 

markeret med tal, og beskrives alle i de følgende afsnit. 

 

Figur 335 - Internationalisering 

Stamdata (1) 

I sektionen stamdata henvises til den studerendes studieforløb, det er her brugeren blandt andet angiver ret-

ning for internationaliseringen, og hvilken opholdstype der er tale om. I Tabel 104 - Internationalisering: Stam-

data beskrives de felter, der skal udfyldes i oprettelsen af internationaliseringen. 

Felt Beskrivelse 
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Studieforløb Opslag til den studerendes studieforløb i esas. Dette felt udfyldes automa-

tisk, hvis man opretter internationaliseringen fra undergitteret Internatio-

nalisering på den studerendes studieforløb. 

Bemærk, en indgående studerende skal have sit studieforløb oprettet i 

esas, før internationaliseringen registreres. Dette oprettes via ansøgning (se 

afsnit 10.7 - Gæstestuderende.). 

Retning I retning kan man enten angive Indgående studerende eller Udgående stu-

derende. Hvis man vælger Indgående studerende, vises feltet Agent. 

Det er vigtigt at den retning, man vælger, stemmer overens med den ind-

skrivningsform, der fremgår af den studerendes studieforløb. Ved indskriv-

ningsformerne 4300 og 4400, kan retningen kun være indgående, da der er 

tale om gæstestuderende fra udlandet. Ved indskrivningsformerne 1100, 

1400 og 1700, kan retningen kun være udgående, da der er tale om stude-

rende, der skal læse i udlandet. 

Opholdstype Her kan man vælge mellem studieophold eller praktikophold. 

Udvekslingsaftale I dette felt kan man angive, om der er tale om en internationalisering med 

en udvekslingsaftale. Afhængigt af om man vælger ”ja” eller ”nej”, har man 

forskellige valgmuligheder i det næste felt. 

Udvekslingsaftaletype I dette felt skal man vælge den udvekslingsaftaletype, der er tale om. Hvis 

der er valgt ”Ja” i feltet Udvekslingsaftale, kan man vælge mellem ”Eras-

mus”, ”Institutionsbaseret udvekslingsaftale”, ”Free movers” eller ”Interna-

tionalt udvekslingsprogram”. Hvis der er valgt ”Nej” i feltet Udvekslingsaf-

tale, kan man vælge mellem ”Free movers”, ”Andet” eller ”Udlandsstipen-

dieordning”. 

Semester Semesteret, hvorpå internationaliseringen finder sted, angives her. 

Godkender Opslag til den person som godkender internationaliseringen. 

Godkendelsesdato Her angiver man den dato internationaliseringen er godkendt. 

Agent I dette fritekstfelt angiver man den agent, der eventuelt har sendt den stu-

derendes ansøgning. Feltet vises kun, hvis der er tale om indgående stude-

rende. 

Tabel 104 - Internationalisering: Stamdata 

Varighed (2) 

I sektionen varighed angives start- og slutdato for internationaliseringen, og varighed udregnes af systemet. I 

Tabel 105 - Internationalisering: Varighed, beskrives de felter der skal udfyldes i oprettelsen af internationalise-

ringen. 

Felt Beskrivelse 

Startdato Her angiver brugeren startdatoen for internationaliseringen. 

Slutdato Her angiver brugeren slutdatoen for internationaliseringen. 

Varighed esas beregner automatisk varigheden af internationaliseringen. Beregnin-

gen bruges til indberetning af STÅ for internationaliseringen.  

Tabel 105 - Internationalisering: Varighed 

Institution (3) 
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I sektionen institution angives staminstitutionen for indgående studerende, og gæsteinstitutionen for udgå-

ende studerende. I Tabel 106 - Internationalisering: Institution, beskrives de felter, der skal udfyldes i oprettel-

sen af internationaliseringen. 

Felt Beskrivelse 

Institution Her angiver brugeren den uddannelsesinstitution, som den studerende 

kommer fra (indgående studerende) eller den uddannelsesinstitution, som 

den studerende skal gæste (udgående studerende). 

Land Landet angives automatisk på baggrund af de oplysninger, der fremgår af 

institutionen. 

Tabel 106 - Internationalisering: Institution 

Forhåndsmeritter (4) 

I dette undergitter ses de forhåndsgodkendte meritregistreringer, som brugere har oprettet på baggrund af de 

GUE’er, der tages i løbet af internationaliseringen. Læs mere om meritregistreringer i afsnit 10.8 - Merit. Det er 

valgfrit at oprette de forhåndsgodkendte meritter i esas. 

Vil brugeren oprette en forhåndsgodkendt merit, sker det ikke herfra, men direkte på den relevante GUE, som 

fremgår af undergitteret til højre. Se næste afsnit GUE'er der overlapper med varighed (5). 

GUE’er der overlapper med varighed (5) 

Dette undergitter viser alle de GUE’er, hvis perioder ligger inden for internationaliseringens varighed. Brugeren 

kan her vurdere, om GUE’erne stemmer overens med de GUE’er, den studerende skal tage.  

Oprettelse Den nemmeste måde at oprette en internationalisering på, er ved at finde den pågældende studerendes stu-

dieforløb, navigere til sektionen Internationaliseringer og trykke på plus-ikonet i øverste højre hjørne af sektio-

nen.  

 

Figur 336 - Internationalisering på studieforløbet 

Når internationaliseringen oprettes på denne måde, udfyldes automatisk information om studieforløbet. 
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10.11 Overflytning af studerende 

Opfølgning Hvis man som bruger af esas har valgt at registrere forhåndsgodkendt merit, der gives på baggrund af internati-

onaliseringen, har man mulighed for at følge op på internationaliseringen. Dette gør man ved at tilgå de liste-

visninger meritregistreringer og vælge Undergitter til visning af meritregistreringer på internationaliseringer og 

Forhåndsmeritter uden resultat.  

Via listevisning for GUE’er Manglende godkendt meritregistrering på gennemførelsesuddannelseselementet er 

det muligt at fremsøge GUE’er, hvor slutdato på internationalisering er overskredet, og hvor forhåndsmeritten 

endnu ikke er godkendt. Dette er særligt brugbart, når man skal følge op på studerende, der mangler at ind-

sende dokumentation for afholdt internationalisering. 

Introduktion 
      

 
Optagelse / Tilmelding  Ansøgninger  Overflytningsansøgninger 

Hvis en studerende ønsker at blive overflyttet fra en uddannelsesinstitution til en anden, kan brugeren fore-

tage en overflytning. Der findes to typer af overflytning: 

• Intern flytning 

• Ekstern flytning 

En intern overflytning foregår inden for samme juridiske uddannelsesinstitution, mens en ekstern overflytning 

sker mellem forskellige juridiske institutioner. Intern og ekstern overflytning håndteres grundlæggende på 

samme måde. Ved en intern overflytning er der dog en række automatikker tilknyttet, som ved ekstern over-

flytning skal håndteres manuelt. Dette præciseres nærmere i underafsnittene. 

 

Intern overflytning Studerende, der skifter mellem institutionsafdelinger inden for uddannelsesaktiviteter eller uddannelsesstruk-

turer med samme SU-retningskode, håndteres som en intern overflytning. Den interne overflytning er visuali-

seret i Figur 337 - Intern overflytning: 

Bemærk: Det anbefales ikke, at ekstern overflytning anvendes i esas, før eventuel au-

tomatik er udviklet. En manuel håndtering kan ikke garantere, at STÅ og SU indberet-

tes korrekt, som tilfældet er med intern overflytning og de tilknyttede automatikker.  
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Figur 337 - Intern overflytning 

For at foretage overflytningen skal den modtagende institutionsafdeling oprette en overflytningsansøgning 

(beskrives i de kommende underafsnit). Her angives blandt andet hvilket studieforløb, der skal flyttes, hvilken 

institutionsafdeling det flyttes fra og til, samt hvornår. Overflytningsansøgningen deles automatisk med den 

afgivende institutionsafdeling.  

Bemærk, at det kun muligt at lave en intern overflytning mellem aktivitetsudbud, der tilhører samme SU-ret-

ningskode som angivet på uddannelsesaktiviteten. Når overflytningsansøgningen er gemt, oprettes der auto-

matisk en opgave hos den afgivende institutionsafdeling om, at der findes en ubehandlet overflytningsansøg-

ning, der relaterer sig til en af deres studerende. Den afgivende institutionsafdeling håndterer efterfølgende 

overflytningsansøgningen. Når den afgivende og modtagende institutionsafdeling, uden for esas, har besluttet, 

at overflytningen skal finde sted, skal status ændres til ”Godkendt” i esas.  

Når overflytningsansøgningen får status ”Godkendt”, deaktiveres overflytningsansøgningen med status ”Over-

ført” og studieforløbet får et nyt aktivitetsudbud. Samtidigt opdateres GUE’erne tilhørende studieforløbet. De 

GUE’er med startdato efter ”Ønsket overflytningsdato”, der tilhører den afgivende institutionsafdeling, slettes. 

Der oprettes derefter fremtidige GUE’er på det nye aktivitetsudbud. Studieforløbet får tildelt et nyt aktivitets-

udbud, og feltet ”Tidligere uddannelsesstruktur” på studieforløbet, udfyldes med den ”gamle” uddannelses-

struktur. 

Igangværende GUE’er fra det afgivende aktivitetsudbud slettes ikke, og kan derfor sagsbehandles på studiefor-

løbet.  

esas opretter nye, fremtidige GUE’er relateret til den modtagende institutionsafdeling. Såfremt Opnået ECTS 

på studieforløbet har en værdi, bevares den ligeledes. Dette foregår alt sammen automatisk.  

Figur 338 - GUE'er ved intern overflytning visualiserer, hvorledes de beståede og igangværende GUE’er 1 og 2 

fra første semester fortsat findes på studieforløbet, selvom det er tilknyttet et nyt aktivitetsudbud og aktivi-

tetsafdeling. De resterende GUE’er oprettes på ny efter overflytningen i henhold til indholdet på det nye akti-

vitetsudbud.  
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Figur 338 - GUE'er ved intern overflytning 

Ekstern overflytning Processen for ekstern overflytning foretages på samme måde som ved intern overflytning. esas understøtter 

imidlertid ikke den automatiske del af processen. Derfor skal alle de trin, der håndteres automatisk ved intern 

overflytning, behandles manuelt. Det indebærer blandt andet deling af overflytningsansøgning, eventuel op-

rettelse af opgave vedrørende overflytningsansøgningen og lignende. 

For at lave en ekstern overflytning, laver den modtagende institution, en ansøgning på ordinær uddannelse, 

hvor følgende skal være overholdt: 

• Tildelt studiestart skal være den oprindelige studiestart fra den afgivende institution. 

• SU-startdato skal udfyldes med flyttedatoen eller datoen for semesterstart så denne sendes til SU. 

• Indskrivningsform på studieforløbet skal ændres til 1400 af den modtagende institution. 

GUE’er kan desuden ikke overføres fra én juridisk uddannelsesinstitution til en anden. Brugeren på den modta-

gende uddannelsesinstitution skal derfor oprette GUE’erne manuelt. I tilfælde af allerede-beståede GUE’er fra 

den afgivende uddannelsesinstitution anbefales det, at der bliver oprettet merit herfor. Hvis de nyoprettede 

GUE’er ikke passer i forhold til det nye studieforløb, anbefales det, at man enten sletter fremtidige GUE’er og 

køre arbejdsprocessen ”Automatisk oprettelse af Studieforløb OU”, eller at man foretager en manuel tilpas-

ning af GUE’erne. 

Det er muligt i esas at indskrive den studerende på den modtagende institution, inden den studerende er af-

meldt fra den afgivende institution. På denne måde sikres, at den studerende har adgang til de tredjepartssy-

stemer, de har brug for ved studiestart. 

 

Overflytningsansøgningen tjener derfor et mere administrativt formål og kan udelukkende benyttes som doku-

mentation ved ekstern overflytning, eftersom den ikke kan igangsætter nogle automatikker i esas.  

Overflytningsansøgning I forbindelse med overflytningen af en studerende mellem to juridiske institutioner (eksternt) eller to instituti-

onsafdelinger (internt) benyttes overflytningsansøgning-entiteten. En overflytningsansøgning kan deles mel-

lem de to aktører, den studerende overføres imellem. Brugere fra begge institutioner kan derfor ændre i over-

flytningsansøgningen.  

Bemærk: Ved ekstern overflytning er det vigtigt, at den modtagende institution sætter 

korrekt SU-startdato for at sikre, at den studerende stadig får SU. SU-startdato skal på 

ansøgningen sættes til den dato, den studerende skal begynde på den modtagende in-

stitution. 
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Figur 339 – Overflytningsansøgning 

I Tabel 107 - Felter på overflytningsansøgning beskrives felterne på en overflytningsansøgning. 

Felt Beskrivelse 

Status Brugeren kan vælge mellem fem forskellige værdier til at angive, hvad 

status er på overflytningsansøgningen. Interne overflytningsansøgninger, 

der har status ”Godkendt”, håndteres automatisk af et systemjob. 

Ansøgningsdato Dato for tidspunkt, hvor overflytningsansøgningen er oprettet. 

Studieforløb/Person Feltet angives med et studieforløb via opslag, hvis ”Intern” er angivet i 

Flytning.  

Hvis ”Ekstern” er valgt i Flytning, angives der i dette felt en person via op-

slag.  

Flytning Via dropdown vælges enten ”Intern” eller ”Ekstern”. 

Afgivende institutionsafdeling Her angives den afgivende institutionsafdeling. 

Uddannelsesstruktur Feltet er kun synligt, hvis ”Ekstern” er angivet i Flytning. Her angives den 

studerendes uddannelsesstruktur fra den afgivende institutionsafdeling. 

Studiestart Den studerendes studiestart fra den afgivende institutionsafdeling.  

Ønsket institutionsafdeling Institutionsafdelingen, som den studerende ønsker at skifte til, angives. 

Vises kun for Ekstern flytning. 

Ønsket overflytningsdato Datoen for overflytningen. Denne dato bestemmer, hvilken dato overflyt-

ningen sker på. Hvis overflytningsdato sættes til en dato tilbage i tiden, 

sker overflytningen med det samme. 

Aktivitetsudbud Aktivitetsudbud på den modtagende institutionsafdeling. Det er muligt at 

vælge aktivitetsudbud, som er tilknyttet samme SU-retningskode fra ud-

dannelsesaktiviteten. 

Tabel 107 - Felter på overflytningsansøgning 
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10.11.1 Masseflytning af studerende og overgangsordning  

 

10.12 Dispensationsregistreringer 

Masseflytning af 
studerende 

Det anbefales, at man fremsøger sine studieforløb og eksporterer dem til en Excel-fil. Dernæst downloader 

man importskabelonen for overflytningsansøgningen, udfylder med de data man har hentet fra studieforløbs-

Excel-filen, og derefter importerer filen med overflytningsansøgningerne. På denne måde har man lavet en 

overflytningsansøgning for hver af de studieforløb, der skal flyttes, og man har anvendt esas’ automatik til af-

melding af GUE’erne på det tidligere aktivitetsudbud og tilmelding af GUE’erne på det nye aktivitetsudbud. 

Bemærk at i overflytningsansøgningen, er det kun muligt at flytte studieforløb mellem aktivitetsudbud under 

samme uddannelsesstruktur. 

Overgangsordning Når nye studieordninger defineres og erstatter gamle, håndteres dette ved oprettelse af en ny uddannelses-

struktur via duplikering af den oprindelige (se afsnit 5.6 - Duplikering af uddannelsesstruktur og SUE'er). Æn-

dringen betyder også, at de studerende skal flyttes fra det oprindelige aktivitetsudbud til det nye.  

Det anbefales, at man fremsøger sine studieforløb og deaktiverer de GUE’er, der ikke længere skal fremgå af 

studieforløbene. Derefter masseredigerer man de fremsøgte studieforløb og vælger det nye aktivitetsudbud. 

Nu kører man arbejdsprocessen ”Automatisk oprettelse af Studieforløb OU” på de fremsøgte studieforløb, så-

ledes at der oprettes GUE’er.  

Introduktion 
      

 
Studerende  Studieforløb  Dispensationsregistreringer 

Der er i esas opsat regler, der verificerer, om en entitetspost opfylder de kriterier, der kan være sat på relate-

rede entitetsposter (se afsnit 3.10 - Overholdelse af regler og betingelser). Det er imidlertid muligt at dispen-

sere herfor via entiteten Dispensationsregistreringer. Her kan angives, hvilken type dispensation der skal gives, 

samt hvad der skal dispenseres for.  

Sagsbehandlingen omkring en dispensation sker uden for esas. 

Anvendelse På dispensationsregistreringen er opsat forskellige kriterier, der kan dispenseres for. Her skal brugeren blot 

afkrydse de kriterier, der er relevante. Når dispensationsregistreringen er gemt, er det efterfølgende muligt via 

undergitre at tilknytte de entitetsposter, dispensationsregistreringen skal gælde for. Når de er tilføjet, vil regel-

tjekket for de pågældende entitetsposter vedrørende det markerede kriterie ikke længere gælde. I det kom-

mende afsnit beskrives, hvilke dispensationer der knytter sig til hvilke entiteter. 

Oprettelse Dispensationsregistreringer kan oprettes fra hylden via grupperingen ”Studieforløb” under arbejdsområdet 

”Studerende”. I dispensationsregistrering-sektionen er det muligt at angive navn, gyldighedsdato og årsag til 

dispensationen. I nuværende version (esas version 1.1), er det ikke muligt at angive, om den studerende skal 

dispenseres for STÅ. I fremtidige version er af esas, er det muligt. Der indtastes en værdi i feltet STÅ dispensa-

tion. Når et studieforløb efterfølgende tilføjes undergitteret af samme navn, tælles det angivne antal STÅ ikke 

op mod STÅ-loftet for den studerende defineret på uddannelsesaktiviteten. 

Bemærk: Ved studieskift vil felterne aktivitetsgruppekode og institutionsafdeling for 

allerede oprettede indberetningslinjer fortsat blive hentet fra aktivitetsudbud fra stu-

dieforløbet. Når der oprettes nye GUE’er, og herved nye indberetningslinjer, efter der 

er foretaget studieskift, vil disse linjer blive oprettet med de nye aktivitetsgruppeko-

der og institutionsafdeling fra det nye aktivitetsudbud. 
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Med undtagelse af STÅ-dispensationen, dispenseres andre krav via sektionen Dispenser for:  

 

Figur 340 – Dispensationsmuligheder 

Dispensation Beskrivelse 

ECTS Såfremt man vil dispensere for antal STÅ  

Min. ECTS Såfremt der på uddannelsen er sat krav om minimum antal 

ECTS, kan dette dispenseres for på SUE’er og GUE’er. 

Max. ECTS Såfremt der på uddannelsen er sat krav om maksimum antal 

ECTS, kan dette dispenseres for på SUE’er og GUE’er. 

Krævet ECTS Hvis en SUE stiller krav om, at en studerende skal have opnået x 

antal ECTS for at tage faget, kan der dispenseres for dette. Det 

angives for GUE’er. 

Udlandsophold Hvis en SUE stiller krav om, at udlandsophold er påkrævet, kan 

der dispenseres for dette. Det angives for GUE’er/studieforløb. 

Afsluttet inden på uddannelse Denne dispensation kan gives i tilfælde af, at en studerende ikke 

har færdiggjort uddannelsen inden fristen. Det angives for stu-

dieforløb. 

Afsluttet inden på SUE Denne dispensation kan gives i tilfælde af, at en studerende ikke 

har gennemført en SUE inden fristen. Det angives for GUE’er. 

Skal være bestået forudsætninger Hvis en SUE stiller krav om, at den skal bestås, før den stude-

rende kan fortsætte studiet, kan der dispenseres for dette. Det 

angives for GUE’er. 

Rækkefølge forudsætninger Bruges ikke  

Tabel 108 - Beskrivelse af dispensationer 

I undergitrene Strukturelle uddannelseselementer, Uddannelsesstrukturer, Studieforløb og Gennemførelsesud-

dannelseselementer angives de entitetsposter, som den pågældende dispensation skal gælde for. Jævnfør Ta-

bel 108 - Beskrivelse af dispensationer vil en dispensation vedrørende ”Afsluttet inden SUE” have GUE’er til-

knyttet, mens en dispensation for ”Max. ECTS” skal have SUE’er eller GUE’er relateret. Brugerrollernes adgang 

gælder også i forhold til dispensationsregistreringer, hvilket betyder, at studieadministrative medarbejdere kun 

kan oprette dispensationer for GUE’er og studieforløb og ikke SUE’er eller uddannelsesstrukturer.  

Bemærk: Hvis der angives en STÅ dispensation, er feltet Dispensationsårsag obligato-

risk at udfylde. STÅ-dispensationen skal desuden tilknyttes et (eller flere) studieforløb. 

Ikke i nuværende version af esas (esas version 1.1). 
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10.13 Oprettelse af virksomheder 

 

Figur 341 - Entiteter med dispensationsmuligheder 

Introduktion 
      

 
Uddannelse  Aktører  Institutioner / Virksomheder 

Brugeren kan i esas oprette virksomheder til brug for blandt andet praktiksteder og debitorer. Med den ind-

byggede CVR-integration, kan man let tilføje danske virksomheder. 

Virksomheder oprettes via entiteten institutioner / virksomheder. Danske virksomheder deles på tværs af esas, 

hvor udenlandske virksomheder er institutionsspecifikke. Det er ikke muligt for Studieadministrative medarbej-

dere og Institutionsspecialister at dele eller tildele virksomheder. 

Anvendelse Virksomheder anvendes i esas som blandt andet praktiksteder for de studerende og som modtagere af faktu-

raer, hvis en virksomhed betaler for en studerendes uddannelse, fag, bøger eller lignende.  

Danske virksomheder 

Danske virksomheder indgår i et hierarki, hvor den øverste virksomhed i esas kaldes den juridiske enhed.  

Hver juridisk enhed har et CVR-nummer. Den juridiske enhed kan have flere produktionsenheder under sig. For 

eksempel kan en kommune være den overordnede, juridiske enhed, mens en folkeskole er en underordnet 

produktionsenhed under kommunen. Hver produktionsenhed vil have et P-nummer, og vil have det samme 

CVR-nummer som den overordnede, juridiske enhed. I Figur 342 – Virksomhedshierarki ses et eksempel på et 

virksomhedshierarki i esas. 
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Figur 342 – Virksomhedshierarki 

 

Udenlandske virksomheder 

Udenlandske virksomheder, herunder også udenlandske uddannelsesinstitutioner, anvendes primært til at an-

give en udgående studerendes uddannelsesinstitution i internationaliseringsperioden og til at angive en indgå-

ende studerendes staminstitution. Udenlandske virksomheder kan også være debitor på ÅU. For udenlandske 

virksomheder, angiver man det pågældende lands VAT-nummer som registreringsnummer i feltet for CVR-

nummer. Når man skal angive CVR-nummer for en udenlandsk virksomhed, udfyldes feltet automatisk med 

landekoden på baggrund af det valgte land, og man kan herefter tilføje virksomhedens registreringsnummer. 

Dette registreringsnummer sendes med videre til Navision STAT ved fakturering.  

Opret dansk 
virksomhed 

For at oprette en dansk virksomhed (eller institution), kan man tilgå listevisningen for Institutioner / Virksom-

heder og trykke på plus-ikonet.  

I det nye vindue (se Figur 343 - Oprettelse af dansk virksomhed for talreferencer) skal man angive, om der er 

tale om en ikke-udenlandsk virksomhed (1) og så angive enten P-nummer eller CVR-nummer (2) for den virk-

somhed, man ønsker at oprette, og derefter forlade feltet eller trykke enter. Når CVR-nummeret er angivet, vil 

esas automatisk vise en liste med potentielle match. Her skal man markere den virksomhed, man vil oprette (3) 

og trykke på knappen Hent.  Ved oprettelse af en produktionsenhed vil den ejende virksomhed (juridisk enhed i 

esas) automatisk blive oprettet såfremt den ikke eksisterer, ellers oprettes koblingen for produktionsenheden. 

Søges der på P-nummer, vil der altid kun findes ét match, og denne vil automatisk blive valgt, og felter i formu-

laren vil blive præudfyldt. 

 

Figur 343 - Oprettelse af dansk virksomhed 

 

Tip: Virksomheder, som er valideret op imod CVR, markeres på dens post som et 

match, og tilmeldes automatisk abonnement for daglige opdateringer fra CVR. 

Link: Benyt eventuelt Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.datacvr.virk.dk for at frem-

søge det korrekte CVR- eller P-nummer. 

http://www.datacvr.virk.dk/
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Danske virksomheder navngives i esas med dets virksomhedsnavn + CVR-nummer + P-nummer, når man gem-

mer entitetsposten. 

 

Opret underafdeling Det er muligt at oprette underafdelinger til produktionsenheder i esas. Ved oprettelse af en underafdeling er 

det påkrævet at kombinationen af CVR-, P- og EAN-nummer er unik for den institution, der opretter underafde-

lingen. Det er for underafdelinger også muligt at angive et EAN-nummer til fakturering. Når man opretter un-

derafdelinger på niveau 3, angives ejeren af posten altid til den pågældende institutions juridiske afdeling. Un-

derafdelinger oprettet på niveau 3 og under, kan ikke ses på tværs af institutionerne i esas. 

Der oprettes en underafdeling via ”+” på undergitteret Produktionsenheder. Her skal Overordnet enhed udfyl-

des som det første, for at der ikke igangsættes et kald til CVR-integrationen. Den overordnede enhed for ni-

veau 3-virksomheder, skal altid være en produktionsenhed ejet af esas-overordnet. Yderligere oplysninger som 

CVR- og P-nummer, adresse og øvrige oplysninger skal oprettes jævnfør den overordnede enhed.   

Virksomheder og produktionsenheder er ejet af esas-overordnet, det vil sige ejet fra centralt hold, da det er 

fælles data og direkte trukket fra CVR. Underafdelinger er ejet af institutionen selv, så der er mulighed for at 

tilknytte de ønskede EAN-numre. Ejerskabet af virksomheder sættes automatisk ved oprettelse og kan ikke æn-

dres tildele virksomheden til en bruger eller team. 

Det er udelukkende muligt at fakturere på niveau 1, 2 og 3. Niveau 1 og 2 er ejet af esas-overordnet og alle kan 

fakturere på disse virksomheder/produktionsenheder, såfremt de ikke anvender et EAN-nummer ved fakture-

ring. Det er ikke muligt at anføre et EAN-nummer på virksomheder, der ligger på niveau 1 eller 2. 

Niveau 3-virksomhederne er ejet af den oprettende institution. Det er kun den ejende institution, der kan se og 

fakturere på niveau 3-virksomheder. Læs mere om fakturering i afsnit 13 Fakturering i esas. 

Virksomheder på 
lavere niveauer  

Der kan også oprettes virksomheder på et niveau lavere end 3. Denne type virksomhed anvendes til at model-

lere den organisatoriske struktur for et praktiksted, hvilket benyttes af praktikportalen. Denne type virksomhed 

kan der ikke faktureres på. 

Opret udenlandsk 
virksomhed 

For at oprette en udenlandsk virksomhed (eller institution), kan man tilgå listevisningen for institutioner / virk-

somheder og trykke på ”+”-ikonet. Når den udenlandske virksomhed oprettes, er det ikke nødvendigt at til-

koble en overordnet enhed, da dette ikke er meningsfuldt for denne type virksomhed. 

I det nye vindue (se Figur 344 - Oprettelse af udenlandsk virksomhed for talreferencer) skal man angive, at der 

er tale om en udenlandsk virksomhed (1) og derefter skrive navn (2), adresse (3), land (4) og eventuelt øvrige 

oplysninger. Til slut skal man gemme. 

Bemærk: Det kan tage nogle minutter at få svar på en CVR-forespørgsel. 
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Figur 344 - Oprettelse af udenlandsk virksomhed 

Udenlandske virksomheder navngives i esas ved gem med dets virksomhedsnavn + esas-oprettede virksom-

hedsnummer. 

Institutionsoplysning
er 

På den nyoprettede virksomhed kan man oprette lokale institutionsoplysninger, som har til formål at be-

stemme, hvilken samarbejdstype virksomheden er. Ved at trykke på plus-ikonet i undergitteret for institutions-

oplysninger, åbnes et nyt vindue, hvor man kan angive samarbejdstypen, og virksomhedens e-mail. Dokument-

afsendelsesmetode anvendes til fakturering og sættes automatisk i forbindelse med afsendelse af et relateret 

faktureringsgrundlag til Navision STAT. Det er desuden muligt at redigere nogle dokumentafsendelsesmetoder 

eller angive til manuelt. 

 

På Figur 345 – Institutionsoplysninger kan man se de fire centrale sektioner på entitetsposten institutionsoplys-

ninger. 

 

Figur 345 – Institutionsoplysninger 

I Tabel 109 – Institutionsoplysninger er mulighederne beskrevet i detaljer. 

Sektion Beskrivelse 

Bemærk: Der må kun oprettes en virksomhedsoplysning pr. juridisk institution 
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[1] Institutionsoplysninger Denne sektion indeholder oplysninger om den tilhørende virksomhed el-

ler institution, status for institutionsoplysningerne, et tjekfelt for mar-

kedsføring og et felt til angivelse af virksomhedens e-mail. 

[2] Institutionsspecifik samar-

bejdstype 

Her kan man angive, om virksomheden er en privat eller offentlig rekvi-

rent, eller om virksomheden er et praktiksted.  

[3] Praktikområder I dette undergitter kan man tilknytte de praktikområder, der findes i den 

institutionsfælles opslagsliste på tværs af esas. 

[4] Debitoroplysning Dokumentafsendelsesmetoden angives automatisk, når et relateret fak-

tureringsgrundlag sendes til Navision STAT. Det kan desuden redigeres 

eller angives manuelt. Felterne NS debitornummer og Sidst faktureret 

udfyldes automatisk af Navision STAT og esas, henholdsvis. 

Såfremt at debitor har tilknyttet et EAN-nummer, sættes dokumentaf-

sendelsesmetoden automatisk til ”E-bilag”.  

Tabel 109 – Institutionsoplysninger 
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  Realkompetencevurdering 

12.1 Publicering af RKV-struktur 

Introduktion I dette kapitel vil opsætning af esas og nemStudie til brug for RKV behandles. Kapitlet vil også omhandle sags-

behandlingen af RKV-ansøgninger i esas. Kort sagt, vil alt om realkompetencevurdering være samlet i dette ka-

pitel. 

Introduktion For at gøre det tilgængeligt for ansøgere at søge om adgangsbevis, kompetencebevis eller uddannelsesbevis på 

en uddannelse i nemStudie, skal der opsættes en publicering i esas. Det er publiceringen, der styrer, hvad der 

bliver vist for ansøgeren i nemStudie, og hvornår det vises. For at opsætte en publicering, skal man tilgå den 

uddannelsesstruktur, der skal vises i nemStudie. 

 

Anvendelse På uddannelsesstrukturen kan man, i sektionen ”Realkompetencevurdering”, tilknytte eller oprette en publice-

ring samt skrive en beskrivelsestekst, der vises på nemStudie. Man kan vælge at oprette en ny publicering for 

uddannelsesstrukturen eller genbruge en eksisterende publicering herunder ansøgningskortopsætning fra en 

anden uddannelsesstruktur.  

 

 

Figur 346 - Opsætning af realkompetencevurdering 

Oprettelse For at oprette en publicering skal man tilgå uddannelsesstrukturen, der skal publiceres og oprette en ny publi-

cering. Det anbefales, at uddannelsesstrukturen har status ”Aktiv”, når den publiceres. Når den nye publicering 

Bemærk: Det er kun muligt at oprette en publicering, såfremt din institution har ud-

budsret. Tjek uddannelsesstrukturens relaterede uddannelsesaktivitet for at se, om 

din institution har udbudsret.  

Bemærk: Hvis man vælger at genbruge en publicering, vil ændringer på publiceringen 

slå igennem på tværs af alle uddannelsesstrukturer, der benytter samme publicering. 
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er oprettet, skal den konfigureres. På  

Figur 347 – Publicerings entiteten i esas ses hvilke felter, der eksisterer på publiceringen, og hvilke betydninger 

de har. 

 

Figur 347 – Publicerings entiteten i esas 

Sektionen ”Generelt” indeholder opsætningsmulighederne beskrevet i nedenstående tabel. 

Felt Beskrivelse 

Navn I feltet skal brugeren angive et navn til Publice-

ringen for eksempel ”Diplom i ledelse”. 

Publiceringsmuligheder I feltet er det muligt at angive, hvor udbuddet 

skal publiceres. Der kan vælges ”nemStudie” el-

ler ”Tredjepartsystem”.  

Hvis der vælges ”Tredjepartssystem”, vises et 

tekstfelt, hvor brugeren skal indsætte en værdi 

i ”Institutionsspecifikke publiceringsmulighe-

der”. 

Publiceringsperiode fra I feltet er det muligt at angive fra hvornår (for 

eksempel dags dato), udbuddet skal publiceres. 
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12.1.1 RKV-ansøgningskort og ansøgningskortopsætning  

Publiceringsperiode til I feltet er det muligt at angive til hvornår (når 

datoen rammes, vil udbuddet ikke længere 

publiceres), udbuddet skal publiceres.  

Ansøgningssynkronisering aktiv  I feltet skal der angives, om der skal synkronise-

res mellem esas og selvbetjeningsløsningen, for 

eksempel hvis man ønsker at gøre synkronise-

ringen inaktiv, indtil alle ansøgninger på et ud-

bud er færdigbehandlede, eller indtil det lov-

mæssige publiceringstidspunkt. Der kan vælges 

”Ja” eller ”Nej”. 

Hvis ansøgningssynkroniseringen er sat til 

”Nej”, sendes der ingen beskeder eller handlin-

ger til ansøgerne i sagsbehandlingen af deres 

ansøgning. 

Sæt ansøgningssynkronisering aktiv til Ja I feltet kan man angive en dato og klokkeslæt 

for hvornår, ansøgningssynkroniseringen skal 

gøres aktiv. 

Bilgagsupload tilladt indtil I feltet er det muligt at angive til hvornår (dato 

ude i fremtiden eller samme dato som ”Publi-

ceringsperiode til”), det skal være muligt for 

ansøgeren at uploade bilag. 

Beskeder tilladt indtil I feltet er det muligt at angive til hvornår, det 

skal være muligt for ansøgeren at uploade be-

skeder. 

Ansøgningskortopsætning Når et udbud skal publiceres, skal brugeren 

vælge RKV-ansøgningskortopsætningen.  

Kontaktpersonslink Hvis dette felt er udfyldt, vil der i nemStudie 

fremgå et ikon på hvert ansøgningskort. Hvis 

ansøgeren trykker på ikonet, vil der åbnes et 

nyt vindue, hvor ansøgeren navigeres hen til en 

side med kontaktinformationer eller hjælp (in-

stitutionens egen side). 

Supplerende oplysninger Feltet er et fritekstfelt og vises på udbudsvisnin-

gen. Overskriften vil blive skjult, såfremt der 

ikke er nogen supplerende oplysninger tilgæn-

gelige på publiceringen. Max antal tegn er 500 i 

feltet (inklusive mellemrum). 

Supplerende oplysninger engelsk Feltet er et fritekstfelt og vises på udbudsvisnin-

gen. Overskriften vil blive skjult såfremt der 

ikke er nogen supplerende oplysninger tilgæn-

gelige på publiceringen. Max antal tegn er 500 i 

feltet (inklusive mellemrum). Dette felt vises, 

hvis engelsk er valgt som sprog. 

Tabel 110 - Visning af felter fra sektionen ”Generelt” på Publiceringen 

Introduktion I dette afsnit beskrives RKV-ansøgningskortopsætning, når et udbud skal publiceres på nemStudie. Et ansøg-

ningskort er en side og et kort med information, som ansøgeren skal udfylde i nemStudie. Ansøgningskort be-

nyttes til at målrette ansøgningsprocessen for ansøgere på nemStudie. Dette sker i samspil med entiteterne 

Ansøgningskort og Ansøgningskorttekst.  
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Eksempler på ansøgningskort kan være ansøgerens profil (navn, adresse med mere) eller uddannelse (doku-

mentation af ansøgers adgangsgrundlag). Opsætningen, der foretages i esas af den studieadministrative med-

arbejder, udmøntes i nemStudie. 

Et andet eksempel på et ansøgningskort kan være CV, som vist på billedet nedenfor. I kolonnen til venstre (1) 

ses de ansøgningskort, som er opsat for screeningsfasen, det vil sige, at det er de ansøgningskort, ansøgeren 

skal udfylde i screeningsfasen. Ansøgningskortet CV er åbnet og vises til højre (2). Vælger ansøgeren at klikke 

”Jeg har et CV”, vil der komme flere informationer på siden, som ansøgeren skal udfylde, og her skal der også 

uploades et bilag.  

 

Figur 348 - Ansøgningskort CV 

Når et udbud skal publiceres på nemStudie, skal den studieadministrative medarbejder tilknytte RKV-ansøg-

ningskortopsætningen. Denne opsætning bestemmer, hvilke informationer ansøgerne skal udfylde i nemStu-

die. Der er en gemt ansøgningskortopsætning, som benyttes til RKV, da ansøgningskortene er opsat og define-

ret fra centralt hold. Der kan dog ændres på de eksisterende korttekster hvis ønsket. Når ansøgningskortop-

sætningen er gemt, bliver ansøgningskortene automatisk oprettet i nemStudie.  

Ansøgningskortopsætning benyttes til at målrette ansøgningsprocessen for ansøgere på nemStudie. Dette sker 

i samspil med hjælpeentiteterne Ansøgningskort og Ansøgningskorttekst. Den enkelte institution vil have mu-

lighed for at tilrette de prædefinerede ansøgningskorttekster, der er på de forskellige RKV-ansøgningskort, an-

søgningskortteksterne er målrettede hjælpetekster, så ansøgeren kan guides igennem ansøgningsprocessen.  

 

Figur 349 – Hjælpetekster på en ansøgningskortopsætning, på en publicering 
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Overordnet vil en RKV-ansøgning i nemStudie bestå af flere ansøgningskort, som hvert afdækker et område. 

RKV-ansøgningskort beskrives i Tabel 111 - Ansøgningskort. For RKV-ansøgninger er der tre stadier i ansøg-

ningsprocessen; screening, ansøgning og afgørelse.  

 

Figur 350 - Ansøgningskorttekster med link til video 

Som det fremgår på Figur 350 - Ansøgningskorttekster med link til video, kan man på hvert ansøgningskort til-

føje en ansøgningskorttekst [1] og eventuelt et link til en hjælpevideo eller vejledningsvideo [2]. 

Ansøgningskortteksterne og videoen vises i nemStudie for ansøgeren, når de er inde på ansøgningskortet. På 

Figur 351 - Ansøgningskortteksten hvordan den bliver vist i nemStudie, ses ansøgningskortteksten [1], og den 

video der er linket til [2]. 

 

Figur 351 - Ansøgningskortteksten hvordan den bliver vist i nemStudie 
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RKV-ansøgning i 
screenings- og 
ansøgningsfasen 

Når ansøgeren først starter en realkompetencevurdering, er den i screeningstadiet. Det vil sige, at kun en del-

mængde af alle informationer af en ansøgning skal udfyldes. Meningen med dette er at gøre det mere oversku-

eligt for ansøgeren og studievejlederen.  

I anden del af ansøgningsprocessen vil ansøgeren skulle udfylde og supplere ansøgningskortene samt uploade 
bilag i nemStudie for at færdiggøre ansøgningen. Både ansøgningskortene fra screeningsansøgningen og an-
søgningsfasen vil være tilgængelige.  
 
På de fleste ansøgningskort vil der være kommet yderligere felter, som skal udfyldes, og der uploades bilag på 
ansøgningskortene, hvis ikke dette blev gjort under screeningen. Ansøgningen kan først vurderes, når de før-
nævnte bilag er vedhæftede, og de sidste informationer er udfyldt. De oplysninger, som blev opgivet i scree-
ningen, vil allerede være udfyldt i selve RKV-ansøgningen.  
 
Det vil i ansøgningsfasen blive muligt at tilføje yderligere information og indsende dokumentation på alle oplys-
ninger under kategorierne:  

• Uddannelse 

• Erhvervserfaring 

• Anden uddannelse/kurser 

• Anden relevant erfaring 

• Supplerende oplysninger, herunder læst faglitteratur  
 

Der vil også være nye ansøgningskort tilgængelige for eksempel betalingsoplysninger.  

Ansøgningskort for RKV i både screeningsfasen og ansøgningsfasen er standardiseret og defineret fra centralt 

hold. Tabellen nedenfor beskriver de obligatoriske ansøgningskort i screeningsstadiet, og hvad de indeholder. 

Ansøgningskort Indhold  Screenings og/eller Ansøg-

ningsfasen 

Information Dette kort viser grundlæggende information om 

uddannelsen, man er i gang med at søge. 

Dette ansøgningskort er 

synligt i alle faser 

Profil Under Profil på ansøgningen, er det muligt at ud-

fylde personoplysninger.  

CPR-nummer og personlige oplysninger, udfyl-

des automatisk ved NemID-login. Dog skal ansø-

ger selv tilføje e-mail og verificere denne, inden 

det er muligt at gå videre. 

Udfyldes i screeningfasen 

Bevistype På dette ansøgningskort skal ansøgeren vælge 

én bevistype: Adgangsbevis, kompetencebevis 

eller uddannelsesbevis.  

 

Obligatorisk kort. Skal ud-

fyldes i screeningsfasen 

Uddannelse Her vil ansøger blive bedt om at udfylde det hø-

jeste uddannelsesniveau.  

Obligatorisk kort. Skal ud-

fyldes i screeningsfasen og 

kan suppleres i ansøgnings-

fasen  

CV På dette ansøgningskort kan ansøgeren uploade 

et eksisterende CV eller de kan indtaste et nyt i 

nemStudie. Uploader ansøgeren et CV, vil det 

kun være nødvendigt at indtaste udvalgte basis-

oplysninger.  

Hvis ansøger har valgt ”Jeg har ikke CV”, skal an-

søger udfylde ekstra felter om erfaring på de an-

dre kort. 

Obligatorisk kort. Skal ud-

fyldes i screeningsfasen og 

kan suppleres i ansøgnings-

fasen 

Erhvervserfaring På dette ansøgningskort angiver ansøgeren rele-

vant erhvervserfaring. 

Obligatorisk kort. Skal ud-

fyldes i screeningsfasen og 
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Hvis ansøgeren har valgt at uploade sit eget CV, 

så skal de kun udfylde antal års erfaring.  

Hvis ansøgeren har valgt ikke at uploade sit eget 

CV, så får de udover ansættelsens varighed også 

mulighed for at udfylde en eller flere erfaringer. 

Hver erfaring består af: 

• Hvor har du været ansat? 

• Startdato (dato, måned, år) for eksem-

pel 1. februar 2020 

• Evt. slutdato (tom betyder igangvæ-

rende) 

• Hvor mange timer pr. uge? 

• Hvilke arbejdsopgaver løste du, som er 

relevante for din realkompetencevur-

dering? - fritekstfelt 

kan suppleres i ansøgnings-

fasen 

Anden erfaring På dette ansøgningskort kan ansøgeren angive 

relevant erfaring. Der kan tilføjes én eller flere 

erfaringer. Hver erfaring består af: 

• Aktivitetstype  

• Startdato - krævet 

• Evt. slutdato (tom betyder igangvæ-

rende) 

• Beskrivelse - fritekstfelt (vises kun hvis 

ansøgeren ikke har uploadet CV) 

Skal udfyldes i screeningsfa-

sen (såfremt ansøger ikke 

uploader et CV i tidligere 

ansøgningskort), og kan 

suppleres i ansøgningsfasen 

Anden uddan-

nelse/kurser 

På dette ansøgningskort kan ansøgeren tilføje 

anden uddannelser/kurser. Der kan tilføjes mere 

end én. Det er muligt for ansøgeren at uploade 

relevante bilag, som dokumentation på kurser 

og anden uddannelse. 

Kan udfyldes i screeningsfa-

sen og kan suppleres i an-

søgningsfasen  

Kompetencer På dette ansøgningskort skal ansøgeren reflek-

tere over deres viden, færdigheder og kompe-

tencer. Dette ansøgningskort vises kun, hvis der 

på ansøgningskortet ”Bevistype” er valgt kompe-

tencebevis eller uddannelsesbevis. 

Skal udfyldes i screeningsfa-

sen 

Betalingsoplys-

ninger 

På dette ansøgningskort, har ansøgeren mulig-

hed for at udfylde sine betalingsoplysninger, hvis 

dette er påkrævet. Det er muligt at vælge, om 

man betaler som privatperson, eller om ens ar-

bejdsgiver betaler. 

Ansøgningsfasen. Dette an-

søgningskort vil kun blive 

vist, såfremt ansøger har 

søgt om kompetence eller 

uddannelsesbevis, og så-

fremt ansøger har en vide-

regående uddannelse.  

Supplerende op-

lysninger 

På dette ansøgningskort kan ansøgeren angive 

eventuelle særlige oplysninger, som kan tages 

med i vurderingen af ansøgningen. Der er mulig-

hed for at uploade bilag. 

I ansøgningsfasen kan ansøger også angive rele-

vant faglitteratur man har læst. 

Det vil i ansøgningsfasen også være muligt at ud-

fylde en motivation for ansøgningen.  

Kan udfyldes i screeningsfa-

sen og kan suppleres i an-

søgningsfasen  
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12.2 Avanceret søgning og opsætning af dashboard 

Tabel 111 - Ansøgningskort 

Når der er truffet afgørelse på screeningsansøgningen, så vil ansøger få besked om, at der er nyt på sagen i 

nemStudie. Såfremt screeningsansøgningen er godkendt, vil ansøger modtage en besked om, at der skal fore-

tages nye handlinger i nemStudie.  

Introduktion I dette afsnit vil den avancerede søgning blive beskrevet i forhold til RKV. For en detaljeret beskrivelse af den 

avancerede søgning i esas henvises til afsnit 2.7 Avanceret søgning. Opsætning af personlige listevisninger og 

dashboards vil også blive beskrevet kort. For en uddybende beskrivelse af samme funktioner i esas se afsnit 2.4 

Listevisninger, afsnit 2.8 Skræddersy egne datatræk og afsnit 3.2 Dashboards i esas.  

 

Den avancerede søgning er kort fortalt en unik søgning i Dynamics 365 databasen, der giver mulighed for at 

vælge forskellige felter, operatorer og værdier. Det er muligt at gemme de avancerede søgninger som en per-

sonlig visning. 

 

Med en avanceret søgning kan man søge efter specifikke entitetsposter eller lister af entitetsposter i esas – læs 

mere om entiteter og entitetsposter i afsnit 2.3 Entitetsposter.  

For at tilgå den avancerede søgning skal man i navigationsbjælken klikke på ”tragt” ikonet, som illustreret i Fi-

gur 352 - Find den Avancerede søgning (se rød markering).  

 

Figur 352 - Find den Avancerede søgning 

Avanceret søgning åbnes altid i et nyt vindue. Når den avancerede søgning åbnes, mens man er på en listevis-

ning, bliver entiteten for listevisningen automatisk valgt, og dennes søgekriterierne vil være præ-udfyldt. Det 

gør det let og enkelt at søge på entitetsposter indenfor den pågældende entitet. 

For at søge efter entitetsposter, skal der opsættes søgekriterier for en specifik entitet. Søgekriterier kan være, 

at felter skal indeholde en bestemt værdi, være oprettet på et bestemt tidspunkt, have en navngiven ejer og 

lignende. Det er også muligt at søge i felter og data fra relaterede entitetsposter. Sammensætningen af de for-

skellige søgekriterier kaldes for forespørgsel og ved at foretage en forespørgsel, returneres resultaterne som 

en listevisning over den data og de entitetsposter, som matcher de opsatte søgekriterier. 

 

Anvendelse  

Søgekriterier defineres ud fra følgende tre parametre: 

a) Felt(er) 

b) Operator 

c) Værdi 

Tip: Det er muligt at søge efter mere end et søgekriterie. Der tilføjes blot flere søge-

kriterier med definerede felter, operatorer og værdier. 
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Figur 353 - Avanceret søgning – Søgekriterier 

”Felt” er et opslag til alle de felter, som findes på den entitet, der søges efter samt felter på de eventuelt rela-

terede entitetsposter. De relaterede entitetsposter findes under ”Relaterede felter”. 

”Operator” definerer, hvordan det valgte felt skal sammenlignes med en værdi, eksempelvis om feltet ”Navn” 

skal være ”lig med” eller ”indeholde” en given værdi.  

”Værdien” er afhængig af det valgte felt, og det valgte parameter kan enten være et fritekstfelt eller et op-

slagsfelt. Se Figur 40 - Definition af parameter "Værdi" – opslag, hvor ikonet indikerer, at det, i dette tilfælde, 

er et opslagsfelt.  

Eksempel på en 
Avanceret søgning 

I Tabel 112 - Eksempel på en RKV relevant avanceret søgning vises et eksempel på, hvordan man kan lave en 

avanceret søgning. Søgningen i eksemplet viser, hvordan man kan se Realkompetencevurderinger, der endnu 

”ikke er vurderet”, eller hvor faseafgørelsen er ”screening godkendt”.  

Beskrivelse Visning i esas 

Åbn den avancerede søgning og vælg et ”felt” ud 

for Søg efter. 

På eksemplet er entiteten ”Realkompetencevurde-

ringer” valgt.  

 

Herefter vælges et felt, en operator og en værdi, 

som er relevant for den søgning, der skal foretages.  

 

I dette eksempel er feltet ”Faseafgørelse” valgt  

 

Herefter vælges en operator og en værdi.  

I dette eksempel er Operator ”Er lig med”. Og 

værdi er sat til: ”Ikke vurderet” og ”Screening God-

kendt” 
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For at se resultaterne af den avancerede søgning 

klikkes på knappen ”Resultater” 

 

Herefter vil man kunne se en listevisning, der dæk-

ker de søgekriterier, der blev angivet – i det her til-

fælde vises de realkompetencevurderinger, der en-

ten ikke er vurderet, eller hvor Screeningen er god-

kendt  

 

Tabel 112 - Eksempel på en RKV relevant avanceret søgning 

Listevisninger 
En listevisning er en visning af entitetsposter. Esas indeholder fra start af en række prædefinerede listevisnin-

ger (System visning), som brugeren kan benytte til at danne overblik samt som genvej til entitetsposter og ar-

bejdsopgaver. Derudover kan brugeren oprette personlige visninger og eventuelt dele dem med andre bru-

gere. Der kan derfor være flere forskellige listevisninger for samme entitet.  

 

Listevisninger kan tilgås ved at vælge en entitet fra hylden for eksempel ”Ansøgninger” eller ”Realkompetence-

vurderinger”, under ”Optagelse/tilmelding”. De er bygget op på et bagvedliggende søgekriterium og viser der-

for alle relevante entitetsposter, som matcher kriterierne. Læs mere om RKV relaterede systemvisninger i af-

snit 12.7.1 - Tilgå RKV-ansøgninger og realkompetencevurderingen i esas.  

Gem en avanceret 
søgning som en 
listevisning 

Når der er foretaget en avanceret søgning, er der mulighed for at gemme søgningen som en ”gemt visning”, 

dette gør det muligt let at se resultaterne igen uden at foretage en avanceret søgning igen. Resultaterne af 

søgningen er dynamiske – det vil sige, at de resultater, der blev vist den ene dag, ikke nødvendigvis er de 

samme dagen efter.  

Listevisningen er en tabel med relevant data, som gør det muligt at overskue tilgængeligheden af data for en 

given entitet. Fra listevisningen kan brugeren klikke videre til en specifik entitetspost. 

I Tabel 113 - Gem og rediger en listevisning, beskrives processen for, hvordan en avanceret søgning kan gem-

mes som listevisning, og hvordan denne kan redigeres.  

 

Beskrivelse Visning i esas 
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Når den avancerede søgning er foretaget, og man 

kan se, at resultaterne er de korrekte, klikkes der 

på ”Avanceret søgning” 

 

For at gemme listevisningen klikkes der ”Gem som" 

 

For at gemme listevisningen skal visningen navngi-

ves. Det er også muligt at tilføje en beskrivelse af li-

sten.  

 

Når felterne er udfyldt, gemmes listen ved at klikke 

på ”Gem” 

 

For at se og redigere listevisningen kan man under 

”Avanceret søgning” vælge ”Brug gemt visning” og 

finde den liste, der ønskes. 

 

Listevisningen fra den avancerede søgning findes 

under overskriften ”Mine visninger” 
 

For at redigere i listevisningen - skal man under 

Avanceret søgning på den valgte liste visning vælge 

”Rediger kolonner” 
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Under rediger kolonner kan man tilpasse visningen. 

Det kan for eksempel være ved at tilføje nye kolon-

ner eller at rykke kolonner frem og tilbage på vis-

ningen. 

 

I dette eksempel er ”Bevistyper” tilføjet visningen 

under ”Tilføj kolonner”, og den kan flyttes frem/til-

bage på visningen med pilene.  

 

For at gemme ændringer på visningen skal der, når 

der er trykket OK under ”Rediger kolonner”, tryk-

kes på ”Gem” på den avancerede søgning. 

 

Tabel 113 - Gem og rediger en listevisning 

Dashboards Dashboards er en brugervenlig oversigt, som kombinerer listevisninger og diagrammer for data i esas. 

 

Med dashboards bliver det let at danne sig et samlet overblik over udvalgt data i esas. Det er muligt at vælge et 

bestemt dashboard til at være ens startside. Det kan være et systemdashboard – altså et prædefineret 

dashboard eller et personligt dashboard lavet på baggrund af specifikke listevisninger. For en uddybende be-

skrivelse af Dashbords i esas henvises til afsnit 3.2 - Dashboards i esas. 

 

På startsiden i esas vil man altid kunne tilgå dashboards – og det vises også i standardvisningen i navigations-

bjælken, hvor man kan se navigationsbjælken [1]. Det vil også være muligt at oprette en nyt dashboard [2] eller 

vælge mellem allerede oprettede dashboards [3].  

Bemærk: Udvalget af system dashboards varierer alt efter, hvilken sikkerhedsrolle 

man er logget ind med. 
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Figur 354 - Startside i esas med standardvisning 

Opsætning af 
dashboard 

For at opsætte et personligt dashbord i esas kan man klikke på Ny(t), punkt nr. 2 i Figur 354 - Startside i esas 

med standardvisning. I nedenstående tabel gennemgås et eksempel på, hvordan et dashboard oprettes.  

 

Beskrivelse Visning i esas 

Når man vil oprette et dashboard, skal man vælge 

det layout, man vil foretrække at arbejde med.  

 

I dette eksempel vælges ”To kolonner”  

 

Bemærk: Det er kun mulighederne ”Indsæt diagram” og ”Indsæt liste", der er rele-

vante i opsætningen af esas dashboards.  
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Når der er valgt layout, og der er klikket ”Opret”, åb-

nes en ny side.  

 

Her skal man navngive Dashboardet og opsætte vis-

ningerne i sektionen.  

 

For at vælge en listevisning til dashboardet, skal man 

klikke på ”Indsæt liste” 

 

Herefter vælger man hvilken posttype, der skal vises 

for eksempel ansøgninger eller realkompetencevur-

deringer.  

 

I dette eksempel vælges ”Realkompetencevurderin-

ger”, og den listevisning, som blev oprettet i Tabel 

112 og Tabel 113, og der klikkes ”Tilføj”.  

 

Vær opmærksom på, at data først vises, når et 

dashboardet er gemt, og der er klikket ”Luk”.  

 

Gentag processen for de andre sektioner og vælg de 

relevante listevisninger, der ønskes opsat på 

Dashboardet.  

Det kunne for eksempel være systemvisningen ”An-

søgninger” og ”Ansøgninger hvor deadline er over-

skredet af fagperson samt” og ”Mine RKV-ansøgnin-

ger”. 

 

Sektionerne er tomme, indtil opsætningen af 

dashboardet er gemt og lukket. 
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12.3 Kommunikation i forbindelse med RKV-ansøgningen 

Det er også muligt at indsætte et diagram i 

dashboardet. Dette diagram skal allerede være op-

sat på en listevisning, før det er tilgængeligt i 

dashboards. Læs mere omkring opsætning af dia-

grammer i afsnit 2.5 Diagrammer.  

 

Når alle de ønskede sektioner i ens dashboard er op-

sat, klikkes der på ”Gem” og dernæst ”Luk”.  

Når siden er lukket, vil dashboardet blive vist. Se ek-

sempel dashboardet i Figur 355 - Eksempel visning 

af et personligt dashboard 

 

Tabel 114 - Eksempel på oprettelse af et RKV-dashboard 

 

Figur 355 - Eksempel visning af et personligt dashboard 

Introduktion I esas kan kommunikationsposter benyttes til at kommunikere med RKV-ansøgere. Således kan man i forbin-

delse med sagsbehandlingen i esas kommunikere direkte med sin ansøger i nemStudie. Kommunikationsposter 

hænger altid sammen med en RKV-ansøgning. 

Følgende entiteter i esas har betydning i nemStudie for sagsbehandling i esas: 

1. Kommunikation (en manuelt oprettet og unik besked til ansøgeren) 

2. Kommunikationsskabelon (Hvis der fx skal sendes en case- eller refleksionsopgave) 
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3. Ansøgningshandling (flueben i bestemte felter, som for eksempel ”Mangler dokumentation”, udløser, 

udover en kommunikationsskabelon, også en ansøgningshandling, som giver ansøgeren besked om 

at uploade bilag)  

Det betyder, at kommunikation både kan ske automatisk og manuelt: 

• Automatisk kommunikation kan eksempelvis være en e-mail til en ansøger om, at deres RKV-ansøg-

ning er modtaget, og at screeningprocessen starter. 

• Manuel kommunikation kan eksempelvis være en besked i nemStudie til ansøger, som sagsbehandle-

ren har skrevet.  

Anvendelse Der findes to typer af Kommunikationer i esas:  

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

1. Adviseringer, som ansøgere modtager på e-mail, når der er nyt på nemStudie, som de skal tage stil-

ling til. 

Tabellen nedenfor viser de forskellige måder, kommunikationer anvendes i esas.  

Type Kilde Beskrivelse 

Besked Manuelt – af sagsbehandler til 

én ansøger 

Sagsbehandler kan sende beskeder til en ansø-

ger direkte fra en ansøgning. 

Besked Automatisk – af esas Esas sender automatisk beskeder til ansøgere, 

hvis der foretages visse opdateringer på deres 

ansøgning fx de fire afgørelsesskrivelser: 1) 

Screening godkendt, 2) Screening afvist, 3) Af-

gørelse godkendt og 4) Afgørelse afvist.  

Besked Ansøger Sagsbehandler kan angive, at ansøger skal have 

mulighed for at svare på beskeder til esas. Når 

en ansøger svarer på en besked, vil den ses på 

ansøgningen. 

Advisering Automatisk - af esas Sendes til ansøgeres private e-mails. Indehol-

der information om, at der er nyt i nemStudie, 

som ansøgeren skal tage stilling til. Denne e-

mail sendes, når ansøgningen er modtaget.  

Tabel 115 – Kommunikationsposter i esas 

Manuel oprettelse Det er muligt at oprette en manuel kommunikation til ansøgeren under sagsbehandlingen fra undergitteret 

”Kommunikation (Ansøgning)” (1) på ansøgningen ved at klikke på plusset i undergitterets højre hjørne (2).  

 

Figur 356 – Visning af undergitteret ”Kommunikation” på en RKV-ansøgning 
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En manuel kommunikation kan foretages uden brug af en kommunikationsskabelon – hvor der forfattes en 

unik besked til ansøgeren – og med brug af en kommunikationsskabelon, hvor der er tale om en prædefineret 

tekst. Med andre ord, hvis brugeren ofte sender den samme type af kommunikation til ansøgere, er det muligt 

at vælge en prædefineret kommunikationsskabelon. Læs mere om kommunikationsskabeloner til RKV i afsnit-

tet 12.3.1 - Kommunikationsskabeloner til RKV.  

Nedenfor præsenteres hvilke felter, der skal udfyldes ved oprettelsen af en manuel kommunikation til ansøge-
ren. Figuren herunder viser den tomme kommunikation, som den ser ud, når man opretter en ny kommunika-
tion i esas. Tabellen under figuren, beskriver felternes betydning. 

 
Figur 357 – Visning af ”Ny(t) kommunikation 

Felt Anvendelse 

Type Ved oprettelse af manuel kommunikation skal man altid angive ”Type” til be-

sked. Når man har sendt en manuel besked, vil ansøgeren altid modtage en e-

mail (også kaldet advisering) om, at der ligger en ny besked på nemStudie, de 

skal gå ind og læse.  

Kommunikation af typen ”Adviseringer” kan ikke oprettes af brugeren i esas, 

men oprettes kun automatisk og af systemet i forbindelse med handlinger på 

ansøgningen. Det betyder, at sagsbehandler kun kan sende en besked til ansø-

geren som lander i nemStudie – ikke en e-mail. 

Status Når beskeden er under udarbejdelse og ikke skal læses af ansøgeren i nemStu-

die vil statussen være ”Kladde”.  

Når beskeden er færdigskrevet, sætter man status til ”Færdig”, hvis beskeden er 

oprettet uden brug af en kommunikationsskabelon.  

Hvis beskeden er oprettet med brug af en kommunikationsskabelon, sætter 

man status til ”Klar til fletning”.  

Beskeden vil først sendes, når man har valgt en status og bagefter har trykket på 

”Gem” eller ”Gem og luk”. Der kører er systemjob hver 5. minut, der sender be-

skeder til nemStudie. Hvis man endnu ikke er færdig med sin besked, bør man 

beholde statussen i ”Kladde” og så vil den ikke sendes. 

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

Svar tilladt I dette felt er det muligt at angive, om ansøgeren må svare på beskeden. Der 

kan angives ”Ja” eller ”Nej”. 
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Hvis man angiver ”´Ja”, kan ansøgeren svare direkte på den besked, man sender 

ansøgeren. Hvis man angiver ”Nej”, kan ansøgeren kun se beskeden, men ikke 

besvare beskeden.  

Det er dog altid muligt for ansøgeren at skrive en ny besked til sagsbehandleren, 

hvis ”Beskeder tilladt indtil” er angivet på publiceringen. Læs mere i afsnit 12.1 - 

Publicering af RKV-struktur. 

Bilag tilladt i svar I dette felt er det muligt at angive, om ansøgeren må indsende bilag som svar. 

Der kan angives ”Ja” eller ”Nej”. 

Det er altid muligt for ansøgeren at uploade nye bilag, hvis ”Bilagsupload tilladt 

indtil” er angivet på publiceringen. Læs mere i afsnit 12.1 - Publicering af RKV-

struktur. 

Kommunikations-

skabelon 

I dette felt er det muligt at angive, at beskeden skal anvende en kommunikati-

onsskabelon. Det er muligt at anvende en prædefineret RKV-skabelon eller at 

oprette en ny skabelon. Der kan kun vælges RKV-skabeloner, oprettet af ens 

egen institution. 

Hvis der anvendes en kommunikationsskabelon, skal man særligt opmærksom 

særligt opmærksom på at vælge den korrekte status – ”Klar til fletning” – på 

kommunikationen. 

Meddelelsesemnet Meddelelsesemnet kan bestå af maks. 100 tegn. 

Meddelelse Hvis beskeden oprettes uden brug af en kommunikationsskabelon, skal felterne 

udfyldes. Felterne er fritekstfelter. Meddelelsen kan bestå af 20.000 tegn. 

Tabel 116 - Felter i en ny kommunikation 
 

 

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 job hver 5. minut, som sender kommunikationer 

med typen ”Besked” afsted. Hvis der er angivet en dato i feltet ”Må vises efter”, bliver beskeden først sendt til 

ansøgeren, når datoen er overskredet.  

I tabellen nedenfor gennemgås de forskellige statusser en kommunikation kan have i esas. 

Status Anvendelse 

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

nemStudie. 

Klar til fletning Når beskeden er forfattet med brug af en RKV-kommunikationsskabelon, 

og man ønsker, at beskeden skal sendes til ansøgeren. 

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

ved afsendelse af beskeder. 

Færdig Når beskeden er forfattet uden brug af en kommunikationsskabelon, og 

man ønsker, at beskeden skal sendes til ansøgeren. 

Fejl Når beskeden fejler i den automatiske afsendelse. Ved fejl på kommunika-

tionen skal man rette fejlen og sætte status til den ønskede status for af-

sendelse (”Klar til afsendelse” eller ”Færdig”). 

Det er muligt at se årsagen til fejlen i feltet ”Fejlbeskrivelse”, som vises 

hvis status på kommunikationen er ”Fejl”. 

Bemærk: Ved oprettelse af al kommunikation i esas, både manuel og brug af kommu-

nikationsskabeloner, afsendes beskeder fra esas til nemStudie ved at trykke på enten 

”Gem og luk” eller ”Gem”. 
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12.3.1 Kommunikationsskabeloner til RKV 

Tabel 117 - Statusfelter på kommunikation 

Introduktion Kommunikationsskabeloner benyttes, hvis samme kommunikation skal oprettes flere gange til RKV-ansøgnin-

ger. Dette kan være ved oprettelse af automatisk kommunikation, for eksempel ved afsendelse af en case op-

gave til ansøgeren, hvor kommunikationsskabelonen allerede er oprettet i systemet. Eller det kan være ved 

manuel opsætning af kommunikationsskabelon og kommunikationsafsendelse af brugeren selv. I det følgende 

beskrives, hvordan manuel kommunikation med brug af en kommunikationsskabelon opsættes i esas.  

Kommunikationsskabeloner kan findes via en avanceret søgning eller ved at oprette en ny kommunikationsaf-

sendelse, og derefter vælge at oprette en ny kommunikationsskabelon. 

Oprettelse af 
kommunikationsskab
elon til RKV 

Når man opretter en kommunikationsskabelon, skal man angive følgende. Nedenfor på Figur 358 – Visning af 

”Ny(t) Kommunikationsskabelon” ses felternes placering. 

• Navn – feltet er et fritekstfelt og navngiver kun kommunikationsskabelonen og indgår derfor ikke i be-

skeden, der sendes til ansøgeren. 

• Type – her skal man angive ”Besked”, da der ikke kan oprettes adviseringer, som sendes til ansøgerens 

e-mail. Beskeder sendes til nemStudie, og ansøgeren får altid en e-mail (advisering) om, at der er en ny 

besked på nemStudie. 

• Beskrivelse – feltet er et fritekstfelt og er anbefalet at benytte. Feltet ses kun i esas, og ikke i beskeden 

til ansøgeren. Feltet bruges til at beskrive, hvad kommunikationsskabelonen anvendes til. 

• Svar tilladt – dette felt bestemmer, om ansøgeren må svare på beskeden eller ej. Der kan angives ”Ja” 

eller ”Nej”. 

• Bilag tilladt i svar – dette felt bestemmer, om ansøgeren må vedhæfte bilag til beskeden eller ej. Der kan 

angives ”Ja” eller ”Nej”. Der kan kun uploades et bilag, hvis denne sættes til ”Ja”, og ellers kan man 

skrive til ansøger, at de har mulighed for at skrive en besked til sagsbehandler.  

• Dansk emne / engelsk emne – dette felt bruges til at skrive emnet på beskeden. Det engelske felt er 

standard esas-funktionalitet. Feltet skal udfyldes – fx ved at kopiere den danske tekst ind, da det stadig 

vil være påkrævede, selvom det ikke bruges i RKV-sammenhænge.  

• Dansk meddelelse / engelsk meddelelse - dette felt bruges til at skrive meddelelsen på beskeden. Det 

engelske felt er standard esas-funktionalitet.  Feltet skal udfyldes – fx ved at kopiere den danske tekst 

ind, da det stadig vil være påkrævede, selvom det ikke bruges i RKV-sammenhænge. 

• Status – dette felt bruges, når man er færdig med kommunikationsskabelonen. Skift status til ”Aktiv” når 

kommunikationsskabelonen er klar til brug. 
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Figur 358 – Visning af ”Ny(t) Kommunikationsskabelon” 

RKV flettefelter og 
flettetekster i 
kommunikationsskab
eloner 

Kommunikationsskabeloner giver mulighed for at benytte flettefelter fra relaterede entiteter til ansøgninger. 

Flettefelter henter værdier på den ansøgning, som kommunikationen er tilknyttet, og ansøgningens relaterede 

poster. Nedenfor ses en tabel over nogle af de flettefelter, som kan anvendes til RKV. 

 

Flettefelt Eksempel 

{!lead.fullname;ansøger} Kirsten Marie Jensen 

{!esas_realkompetencevurdering.esas_bevistyper;} Kompetencebevis, ansøgningsbevis eller uddannel-

sesbevis 

{!esas_realkompetencevurdering.esas_strukturelt-

uddannelseselement;} 

Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen 

{!esas_uddannelsesstruktur.esas_navn;} Diplom i Beskæftigelse 

{!systemuser.fullname;sagsbehandler} Christina Merrild Østergaard 

{!esas_realkompetencevurdering.esas_scree-

ning_afslag_begrundelse;} 

Tekst fra feltet ”Screening afslag begrundelse” på 

realkompetencevurderingen. Feltet kommer frem, 

når der vælges ”Screening afslag” 

Tabel 118 – Eksempler på flettefelter 

Man kan på den juridiske afdeling aktivere en kommunikation, der flettes ind i en eksisterende kommunikati-

onsskabelon, når en RKV-ansøgning bliver opdateret. 

Følgende felter, som kan redigeres af studievejleder, bruges som flettefelter i kommunikationsskabeloner. 

Felt Findes på Type 
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Ansøgningskort til supple-

ring 

Ansøgningen Dropdownliste med ansøg-

ningskort, der kan supple-

res 

Supplering af screening 

godkendelse skrivelse 

Ansøgningen Fritekstfelt, hvor man kan 

skrive en tekst om, hvilke 

ansøgningskort der skal 

suppleres 

Screening afslag begrun-

delse 

Realkompetencevurderin-

gen 

Fritekstfelt hvor man kan 

skrive begrundelsen for af-

slag på screeningsansøgnin-

gen 

Screening godkendt be-

grundelse 

Realkompetencevurderin-

gen 

Fritekstfelt hvor man kan 

skrive begrundelsen for 

godkendelse på screenings-

ansøgningen 

Afgørelse godkendt begrun-

delse 

Realkompetencevurderin-

gen 

Fritekstfelt hvor man kan 

skrive begrundelsen for 

godkendelse på afgørelsen 

Afgørelse afslag begrun-

delse 

Realkompetencevurderin-

gen 

Fritekstfelt hvor man kan 

skrive begrundelsen for af-

slaget på afgørelsen 

Anbefaling til ansøger  Ansøgningen Fritekstfelt hvor man kan 

skrive sin anbefaling til an-

søgeren 

Tabel 119 - Redigerbare flettefelter brugt i kommunikationsskabeloner 

Læs mere om flettefelter og hvordan de opsættes i afsnit 9.3.3 - Flettefelter og i 9.3.4 - Flettetekster. 

Kommunikationsska
beloner 

Kommunikationsskabeloner, der allerede er oprettet, kan findes via en avanceret søgning eller ved at oprette 

en ny kommunikationsafsendelse og vælge den kommunikationsskabelon, man vil anvende. 

Følgende kommunikationsskabeloner, illustreret i nedenstående tabel, er oprettet i esas. Kommunikationska-

belonerne sendes automatisk ved forskellige hændelser. Eksempelvis vil en screening godkendelse, udover at 

der sendes en besked til ansøgeren, resultere i, at ansøgeren skal supplere sin ansøgning. Læs mere om ansøg-

ningshandlinger i afsnit 12.5 - Ansøgningshandlinger til RKV-ansøgning. 

Entitet Hændelse Kommunikationsskabelon 

Realkompeten-

cevurderingen 

Hvis sagsbehandler trykker ”Scree-

ning afslag”  

Screening - Afslag  

Realkompeten-

cevurderingen 

Hvis sagsbehandler trykker ”Scree-

ning godkendt”  

Screening - Godkendt  

Realkompeten-

cevurderingen 

Hvis sagsbehandler trykker ”Afgø-

relse godkendt”  

Ansøgning – godkendt realkompetence-

vurdering  

Realkompeten-

cevurderingen 

Hvis sagsbehandler trykker ”Afgø-

relse afslag”  

Ansøgning – afslag på realkompetence-

vurdering  

Ansøgningen Når RKV-ansøgning modtages i 

esas  

SIU: Ny ansøgning (RKV)  

Ansøgningen En manuel oprettet besked  Advisere til e-mail om at der er nyt på 

nemStudie (SIU: Nyt på nemStudie (ÅU))  
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12.4 Fagpersonens adgang til vurdering af ansøgning 

Tabel 120 – Kommunikationsskabeloner 

Ved at åbne en kommunikationsskabelon kan man se, hvilke flettefelter der bliver brugt. Nedenstående billede 

illustrerer en kommunikationsskabelon ”Ansøgning – godkendt realkompetencevurdering”. Flettefelterne angi-

ver de felter, hvorfra på ansøgningen der hentes værdier til kommunikationen.  

 

Figur 359: Eksempel på kommunikationsskabelon ”Ansøgning – godkendt realkompetencevurdering” 

Introduktion Som studievejleder kan man genere et link til ansøgningen, som henviser til en vurderingsside. Dette link kan 

fremsendes til en fagperson, som skal foretage vurdering af ansøgningen. Linket giver fagpersonen adgang til 

en vurderingsside med adgang til ansøgningen og udvalgte bilag. 

 

På vurderingssiden vil der fremgå et link til en guidet video, som fagpersonen kan tilgå. Videoen indeholder en 

komplet guide til, hvordan fagpersonen udfører sin vurdering. 

Inden generering og 
afsendelse af 
vurderingslink til 
fagperson 

På ansøgningen kan studievejleder, inden genereringen af link til vurderingssiden, krydse af om specifikke bilag 

skal fremgå eller ikke skal fremgå på vurderingssiden. Feltet på bilaget hedder ”Sendes ikke til fagperson”. Hvis 

dette er tjekket af (kryds i feltet), vil det pågældende bilag ikke fremgå på fagpersonens vurderingsside, se af-

snit 12.8.6 Bilag. Det er også muligt at vælge flere bilag på én gang ved at lave en masseredigering.  

 

Hvis studievejleder krydser et bilag af efter et link, er genereret og sendt til fagperson, vil ændringerne slå igen-

nem på vurderingssiden. Studievejleder skal derfor ikke sende et nyt link. Data fra esas (for eksempel bilag) 

Bemærk: Det vil ikke være muligt for fagpersonen at redigere i de indtastede oplysnin-

ger fra ansøgeren. 

Bemærk: Som udgangspunkt er alle bilag på RKV-ansøgningen synlige for fagpersonen.  
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synkroniseres hvert femte minut. Det vil sige, at der også kan gå op til fem minutter, før fagpersonen kan se 

ændringerne på vurderingssiden. 

Det er muligt for studievejleder at uploade en sagssammenfatning til fagpersonen. En sagssammenfatning er 

defineret som bilagstype ”Sagssammenfatning”, og bilag af denne type vises ikke for ansøgeren i nemStudie. 

Derudover kan sagsbehandleren ved upload af yderligere bilag på ansøgningen angive, om bilaget skal være 

synligt for ansøgeren i nemStudie eller ej. Kun bilag, hvor feltet ”Synlig for ansøger i nemStudie” er krydset af, 

vil vises for ansøgeren. 

Det er kun fagpersoner, som har fået tilsendt vurderingslinket via esas, som kan tilgå ansøgningens vurderings-

side. 

 

Generering af link til 
fagpersonens 
vurderingsside 

Som studievejleder skal man generere et link til vurderingssiden, som fagpersoner kan tilgå. For at generere 

linket skal man opsætte vurderingssiden i esas og sikre sig, at felterne ”Fagperson Email” og ”Deadline for fag-

person” er udfyldt korrekt. 

På Figur 360 - Felter relateret til fagpersoner, ses de relevante felter. Processen for generering og afsendelsen 

af link til fagpersonen gennemgås i Tabel 121 – Opret og send vurderingslink til fagperson.  

 
Figur 360 - Felter relateret til fagpersoner 

 
 

Felt Handling 

[1] Fagpersons e-mail Studievejleder angiver fagpersonens e-mailadresse. Bemærk at 

det er muligt at kommaseparere flere e-mailadresser. 

[2] Deadline for fagperson Studievejleder angiver en frist for fagpersonens behandling og vur-

dering af en ansøgning, så svarfrister på ansøgninger ift. Forvalt-

ningsloven overholdes. Fristen er synlig for fagpersonen på vurde-

ringssiden, så vedkommende kan se, hvornår de skal være færdige 

med vurderingen. Overskrides fristen, lukkes adgang for fagperso-

nen(erne). Der er dog mulighed for at forlænge fristen, hvis dette 

er nødvendigt, for eksempel ved manglende dokumentation.  

[3] Gem Studievejleder gemmer ændringer 

[4] Link til fagperson Studievejleder verificerer at feltet automatisk er udfyldt med et 

link (kun hvis dato for deadline er sat til en fremtidig dato, og der 

er angivet min. én e-mailadresse) 

[5] Kør arbejdsproces Studievejleder kører arbejdsproces ”Generer fagperson login og 

send”.  

Bemærk: Der bliver kun genereret én vurderingsside pr. ansøgning. Så hvis der er flere 

fagpersoner tilknyttet vurderingen af samme ansøgning, kan de overskrive hinandens 

vurderinger og kommentarer. Det bør derfor koordineres, hvornår vurderingssiden åb-

nes af fagpersonerne. 



esas Brugervejledning  12 Realkompetencevurdering 
12.5 Ansøgningshandlinger til RKV-ansøgning 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 363 
 

12.5 Ansøgningshandlinger til RKV-ansøgning 

Fagpersonen vil modtage to e-mails. Første e-mail med linket til 

vurderingssiden og den anden e-mail med logininformationer.  

Tabel 121 – Opret og send vurderingslink til fagperson 

Det er muligt for studievejleder at forlænge eller ændre deadline for fagperson, efter vurderingslinket er af-

sendt. Fagpersonen vil ikke blive gjort opmærksom på den nye dato, men datoen vil fremgå af vurderingssiden. 

Sagsbehandleren skal informere fagpersonen om den nye deadline uden for esas. 

Der findes en listevisning der hedder ”RKV-ansøgninger med deadline overskredet”. Denne listevisning vil vise 
alle RKV-ansøgninger, hvor feltet ”Deadline for fagperson” på ansøgningen er overskredet i forhold til dags 
dato. 
 
For at læse mere omkring fagpersonens vurdering af ansøgningen se afsnit 12.9.1 - Fagpersoners vurdering af 
ansøgningen . 

Automatisk 
kommunikation med 
ansøger 
(Ansøgningshandling
er):  

Ansøgere kan i selvbetjeningsportaler ofte se deres ansøgning og én eller flere handlinger, som de kan/skal ud-

føre – eksempelvis upload af bilag, supplere sin ansøgning eller mulighed for at annullere sin ansøgning. Ansøg-

ningshandlinger sikrer således, at ansøgere automatisk kan få besked om mangler eller krævede handlinger. 

Det er kun ansøgningshandlinger med status ”Afventer”, der vises for ansøgere på nemStudie.dk. 

Når ansøgere har opdateret og udført deres ansøgningshandlinger i nemStudie, opdateres ansøgningen i esas. 

 

Figur 361 - Oversigt over alle ansøgningshandlinger  

Scenarie Forudsætninger i esas Udløser handling i nemStu-
die 

Når en RKV-ansøgning 
modtaget i esas… 

… forudsat at den er blevet 
oprettet i nemStudie… 

… kan ansøger annullere sin 
RKV-ansøgning. 

Når sagsbehandler godken-
der screeningsansøgnin-
gen… 

 

… forudsat at feltet ”Faseaf-
gørelse” er udfyldt på real-
kompetencevurderingen 

… kan ansøger fortsætte sin 
ansøgning via knappen 
”Fortsæt ansøgning”. 

Når sagsbehandler angiver 
at dokumentation mang-
ler… 

… forudsat, at der er flue-
ben i ”Dok. mangler” og der 
er angivet en dato i feltet 
”Frist manglende dokumen-
tation”… 

… kan ansøger uploade do-
kumentation for mang-
lende uddannelse. 

Når sagsbehandler marke-
rer ”Tro-og-love-erklæring” 

… forudsat at ansøgeren 
har angivet en uddannelse, 

… kan ansøger afgive en 
tro-og-love-erklæring i 
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12.6 Sådan søges RKV i nemStudie 

på ansøgningen på: 

• Uddannelse 

• Erhvervserfaring 

• Anden uddannelse 

• Anden erfaring 

erhvervserfaring, anden ud-
dannelse eller anden erfa-
ring på ansøgningen men 
ikke kan dokumentere det… 

nemStudie.. 

Tabel 122 – Ansøgningshandlinger  

 

Introduktion For bedst muligt at kunne vejlede en RKV-ansøger, er ansøgningsprocessen i nemStudie kort beskrevet her. For 

ansøgeren er der tre faser i en RKV-ansøgning; en screeningsansøgning, en RKV-ansøgning og en RKV-afgørelse. 

For at give ansøgeren et overblik over processen, vil det altid være muligt at se hvilken RKV-fase, der er i gang i 

nemStudie.  

 

Figur 362 – RKV-ansøgningsproces 

I nemStudie kan ansøger vælge én bevistype ad gangen. Hvis denne bevistype er kompetencebevis, kan der 

blot vælges ét modul på listen. Ansøger vil kunne sende flere ansøgninger til den samme uddannelse for at 

søge flere moduler eller bevistyper.  

Hvis ansøger forsøger at sende en RKV-screeningsansøgning til det samme modul, vil ansøger få en notifika-

tion, hvis denne forsøges afsendt. 

 

Fase 1 - Screening Screeningfasen starter, når ansøger opretter en screeningsansøgning i nemStudie og fortsætter, indtil der er 

truffet afgørelse på screeningsansøgning.  

Ansøger skal være logget ind på nemStudie for at kunne påbegynde en RKV-ansøgning.  

Ansøger kan starte fra forsiden af nemStudie ved at vælge Realkompetencevurdering Figur 363 – Vælg Real-

kompetencevurdering . Når ansøger påbegynder en Realkompetencevurdering i nemStudie, vil ansøgeren have 

mulighed for at vælge uddannelse og derfra igangsætte sin ansøgning.  

Ansøger kan også starte sin ansøgning via et dybt link fra institutionen eller institutionens hjemmeside, der fø-

rer direkte til den konkrete uddannelse i nemStudie Figur 364 - Påbegynd RKV ansøgning på valgt uddannelse. 

Screening indsendt men 
ikke vurderet 

Screening afvist 
Afslag sendt til ansøger via 

nemStudie 

Screening godkendt 

Ansøger får besked om at 
de er gået videre i 

processen og kan udfylde 
og indsende RKV-

ansøgningen i nemStudie 

Ansøgning godkendt 

Ansøgning afvist

Bemærk: Det er ikke muligt for ansøger at søge adgangsbevis eller uddannelsesbevis 

til den samme uddannelsesstruktur inden for seks måneder, såfremt ansøger tidligere 

har fået et afslag. 
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Dette link kan sendes videre til ansøgeren, således vedkommende bliver sendt direkte til ansøgningssiden. Læs 

mere om hvordan man oprettet dybe links i afsnit 9.1.1 - Oprettelse af link til nemStudie. 

 

Figur 363 – Vælg Realkompetencevurdering  

Nedenfor ses en valgt uddannelse (1), muligheden for at få uddybende information omkring RKV-ansøgninger 

[2] og muligheden for at påbegynde RKV-ansøgningen (3).  

 

Figur 364 - Påbegynd RKV ansøgning på valgt uddannelse 

Screeningansøgningen består af en række standardiserede ansøgningskort. I screeningstadiet vil følgende an-

søgningskort være synlige. Figur 365 – Eksempelvisning af screeningsfasen nedenfor viser den valgte uddan-

nelse (1), de tilgængelige screeningansøgningskort ansøgeren skal udfylde i nemStudie (2), det kort ansøgeren 

er ved at udfylde (3) og en del af de informationer på ansøgningskortet som ansøger skal udfylde (4).  
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Figur 365 – Eksempelvisning af screeningsfasen 

På Figur 366 - Valg af kompetencebevis og moduler ses det, at når ansøgeren vælger at søge om et Kompeten-

cebevis [1], skal ansøgeren også vælge hvilket modul, der søges Kompetencebevis til [2]. Der kan kun søges 

Kompetencebevis til ét modul pr. ansøgning. Hvis ansøger vil søge om Kompetencebevis til flere moduler, skal 

ansøger oprette en ansøgning pr. modul, der ønskes bevis på. 

 

Figur 366 - Valg af kompetencebevis og moduler 

Når alle informationer er udfyldt i screeningsansøgningen, og ansøgeren er klar til at sende sin ansøgning, vil 

ansøgeren kunne se et samlet overblik over hele ansøgningen, før den bliver sendt afsted.  
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Figur 367 - Gennemse og godkend RKV-screening 

Når ansøgeren har sendt sin ansøgning afsted fra nemStudie, og ansøgningen efterfølgende er (automatisk) 

oprettet i esas, vil ansøgeren modtage en e-mail med beskeden: 

"Vi har modtaget din ansøgning og vil snarest muligt begynde sagsbehandlingen. Du skal være opmærksom på, 

at behandlingstiden kan variere afhængigt af, om du søger adgangsbevis, kompetencebevis eller uddannelses-

bevis. Når vi går i gang med at behandle din sag, kan du blive bedt om yderligere dokumentation for eksempel i 

form af beviser, reflektionsopgave, samtale eller lignende. Du kan følge med i ansøgningens status på nemStu-

die." 

På billedet nedenfor vises ansøgers overblik over den indsendte RKV-ansøgning. Ansøger kan se, hvad der er 

søgt, hvor det er søgt, hvilken fase ansøgningen er i [1], ansøgningstype som enten kan være kompetencebevis, 

uddannelsesbevis eller adgangsbevis [2], hvornår ansøgningen blev oprettet, sidst ændret og muligheden for at 

åbne ansøgningen [3].  

 

Figur 368 - Se status på RKV-ansøgning i nemStudie 

Når screeningsansøgningen er blevet sagsbehandlet, og der er afgivet en faseafgørelse for screeningen, vil der 

blive sendt en kommunikation med afsæt i en kommunikationsskabelon. Hvis faseafgørelsen er "Screening 



esas Brugervejledning  12 Realkompetencevurdering 
12.6 Sådan søges RKV i nemStudie 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 368 
 

godkendt", vil der blive dannet en besked, en e-mail og en ansøgningshandling til brugeren. Ansøgeren vil i 

nemStudie efterfølgende få mulighed for at fortsætte på næste fase - "Ansøgningen". 

Hvis eksempelvis faseafgørelsen bliver sat til ”Screening afvist”, vil der blive udløst en kommunikationsskabe-

lon, der sender en besked (og en e-mail) til ansøger med et afslag på deres ansøgning. 

Når ansøger åbner ansøgningen, fremgår det tydeligt øverst på siden, hvilken fase ansøgningen er i.  

 

Figur 369 - Ansøgningsfase på ansøgningen 

Fase 2 – RKV-
ansøgning  

RKV-ansøgningsfasen starter, når ansøger opretter en ansøgning på baggrund af en positiv screeningsafgørelse. 

Fasen fortsætter, indtil der er foretaget en positiv eller negativ vurdering af ansøgningen.  

 

Når ansøgeren logger ind i nemStudie for at fortsætte sin ansøgning, vil det tydeligt fremgå af siden, at der skal 

foretages nye handlinger på ansøgningen. På ansøgningsoversigten kan ansøgeren se, at skriften under Real-

kompetencevurderingen er blevet rød, og knappen ”Fortsæt ansøgningen” er tilføjet. Derudover, vil status på 

fasen være flyttet fra screeningfasen til ansøgningsfasen.  

 

Figur 370 - Fortsæt ansøgning i nemStudie 

Når ansøgeren i nemStudie fortsætter sin ansøgning, ved at klikke på ”Fortsæt ansøgningen”, vil vedkom-

mende blive sendt tilbage til ansøgningen, hvor ansøgningskortene, fra både screeningsansøgningen og fra 

selve ansøgningsfasen, vil være tilgængelige. 
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Figur 371 - Ansøgningsfasen 

Under udfyldning af ansøgningen, vil de oplysninger, som ansøger allerede har indtastet i screeningsansøgnin-

gen, være udfyldt automatisk. Det vil sige, at information fra de ansøgningskort, som blev udfyldt under scree-

ningsansøgningen, vil blive ført videre i selve RKV-ansøgningen. Ansøgeren vil kunne tilføje bilag og yderligere 

oplysninger under de forskellige ansøgningskort. Der vil blandt andet være mulighed for at tilføje læst faglitte-

ratur samt udfylde nye ansøgningskort som ”Betalingsoplysninger” og ”Motiveret ansøgning”. 

Når ansøgeren er klar til at sende sin ansøgning, vil ansøgeren kunne se et samlet overblik over hele ansøgnin-

gen. Ansøger vil automatisk se en kvittering, når denne har indsendt sin RKV-ansøgning. Kvittering vises først, 

når ansøgning er udfyldt korrekt og er blevet accepteret af systemet. Kvitteringen er vist som en side i nemStu-

die.  

Fase 3 – RKV-
afgørelse 

En ansøgning er i RKV-afgørelsesfasen, når der genereres en afgørelsesskrivelse, og indtil der er fremsendt en-

ten et RKV-bevis til ansøger (ved afgørelse = godkendelse) eller Klagevejledning (ved afgørelse = afslag).  

I denne fase kan ansøger se afgørelsen på sin RKV-ansøgning men behøver ikke foretage sig yderligere i nem-

Studie.  

For at læse mere omkring afgørelse og afsendelse af bevis se underafsnit 12.10.2 Relaterede Realkompetence-

vurderinger. 

Afslag fra Efter- og 
videreuddannelse 
(EVU) 

Hvis ansøgere har en eller flere tidligere ansøgninger til en efter- og videreuddannelse (EVU), laves der et tjek i 

nemStudie på, om der i forvejen findes en ansøgning til den specifikke uddannelse. Eksisterer der en ansøg-

ning, vil data fra følgende to ansøgningskort:  

- Data fra det kort, der før hed adgangsgrundlagskortet (fra den gamle ansøgning), bliver mappet over 

på den nye ansøgning og kommer til at fremgå i uddannelseskortet.  

- Data fra det kort, der hed erhvervserfaringskortet (fra den gamle ansøgning), bliver mappet over på 

den nye ansøgning og kommer til at fremgå i erhvervserfaringskortet.  

I tilfælde hvor der findes mere end én tidligere ansøgning, vælger systemet altid den seneste.  
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12.7 RKV-Sagsbehandling  

12.7.1 Tilgå RKV-ansøgninger og realkompetencevurderingen i esas 

Introduktion Dette afsnit omhandler sagsbehandlingen af en RKV-screeningsansøgning og -ansøgningen. 

Når ansøger har færdiggjort sin screeningsansøgning i nemStudie, bliver den automatisk synkroniseret over i 

esas. Alle nye ansøgninger i esas er i screeningsfasen, når de først bliver oprettet. Fasen er angivet i feltet ”An-

søgningsfase”, som kan ses på realkompetencevurderingen. Fasen skifter fra ”Screening” til ”Ansøgning”, når 

screeningsansøgningen er godkendt. Ansøgningsfasen skifter fra ”Ansøgning” til ”Afgørelsesfasen”, når ansøg-

ningen er afgjort enten med en godkendelse eller et afslag. 

RKV-ansøgninger  Når en ansøger skal udfylde sin ansøgning i nemStudie, skal ansøgeren udfylde en række ansøgningskort med 

information relateret til det RKV-bevis ansøgeren søger om. Da der i første omgang er tale om en screeningsan-

søgning, er det kun en delmængde af alle RKV-ansøgningskort, der skal udfyldes. Læs mere om ansøgningskort 

i afsnit 12.1.1 - RKV-ansøgningskort og ansøgningskortopsætning.  

Screeningsansøgningen ses på selve RKV-ansøgningen og har til formål hurtigt at lade studievejlederen afgøre, 

om ansøger har det ansøgningsgrundlag, der skal til for at kunne udfylde en fuld ansøgning og eventuelt kunne 

få udstedt et bevis.  

Hvis screeningen er blevet godkendt, og ansøger har udfyldt de supplerende oplysninger, uploadet bilag og ind-

sendt ansøgningen, vil de nye informationer blive vist på ansøgningssiden i esas, sammen med de eksisterende 

oplysninger fra screeningsfasen. 

Ansøgningen sagsbehandles på ansøgningssiden (afsnit 12.8 – RKV-ansøgningssiden i esas og 12.9 - Sagsbe-

handlingsfelter) i esas og på realkompetencevurderingssiden (afsnit 12.10 - Realkompetencevurderingssiden).  

Introduktion For at sagsbehandle RKV-ansøgninger og lave afgørelser, skal man tilgå entiteten ”Ansøgninger” (under visnin-

gen ”Realkompetencevurdering”) og realkompetencevurderinger. Dette underafsnit forklarer kort, hvordan 

man kan tilgå RKV-ansøgningerne og deres tilhørende vurdering.  

Sådan finder du RKV-
ansøgninger i esas 

For at tilgå RKV-ansøgningerne i esas kan man via arbejdsområdet Optagelse/Tilmelding [1 og 2] vælge Ansøg-

ninger [3]. Når ”Ansøgninger” er åbnet, vil alle aktive ansøgninger blive vist på siden.  

 

Figur 372 Arbejdsområdet ”Ansøgninger” 
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På entiteten ”Ansøgninger” kan man vælge de forhåndsgemte listevisninger eller de listevisninger, der er for-

håndsoprettet eller gemt via den avancerede søgning – se afsnit 12.2 Avanceret søgning og opsætning af 

dashboard for mere information omkring oprettelse af listevisninger.  

Som standard vises ”Aktive Ansøgninger”. Klikkes der på pilen ned ud for ”Aktive ansøgninger”, vises systemvis-

ningerne. 

Tilgå 
realkompetence-
vurderinger 

Det er muligt at tilgå entiteten ”Realkompetencevurderinger” via navigationsbjælken [1] under arbejdsområdet 

”Optagelse/tilmelding” [2] hvor entiteten ”Realkompetencevurdering” [3] kan vælges. 

 

Figur 373 – Aktive Realkompetencevurderinger 

Det er også muligt at tilgå realkompetencevurderingen via ansøgningen, på ansøgningen kan realkompetence-

vurderingen tilgås via sektionen ”Oplysninger” eller fra undergitteret ”Relaterede Realkompetencevurderinger 

for CPR-nummer”.  

For at åbne Realkompetencevurderingen fra sektionen ”Oplysninger” [1] se ”Realkompetencevurdering” [2]. 

Når der klikkes på ansøgers navn i feltet ”Realkompetencevurdering”, åbnes realkompetencevurderingen for 

den pågældende ansøgning. Det er på denne side at faseafgørelser, og den endelige afgørelse, afgives.  

 

Figur 374 – Åbn realkompetencevurderingen fra RKV-ansøgningen 
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12.8 RKV-ansøgningssiden i esas  

For at åbne realkompetencevurderingen via undergitteret ”Relaterede Realkompetencevurderinger for CPR-

nummer” [1], kan der klikkes på den ønskede Realkompetencevurdering på listevisningen [2]. 

 

Figur 375 - Undergitteret ”Relaterede Realkompetencevurderinger for CPR-nummer”. 

Introduktion Dette underafsnit behandler selve ansøgningssiden i esas og de muligheder, der er tilgængelige her.  

Nedenstående skærmbillede viser selve ansøgningen i esas og de oplysninger, ansøger har angivet i ansøg-

ningsprocessen i nemStudie. Dette afsnit gennemgår, hvordan de oplysninger, ansøger har angivet på ansøg-

ningen, fremgår i esas. I næste afsnit 12.9 - Sagsbehandlingsfelter gennemgås de felter, der har betydning for 

sagsbehandlingen af ansøgningen. 
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12.8.1 Ansøgers oplysninger  

 

Figur 376 – RKV-ansøgningen - Ansøgerens oplysninger på RKV-ansøgningsbilledet 

Ansøgerinformation I øverste venstre hjørne af ansøgningsskærmbilledet, vises oplysninger om ansøgeren. Se Figur 377 – Ansøger-

information nedenfor. 

Personoplysning [1] indeholder stamdata omkring ansøger, med navn, CPR-nummer og adresseoplysninger. 

Kontaktoplysninger [2] indeholder stamdata omkring ansøgeres telefonnumre, e-mailadresse og om ansøgeren 

har et CV. Hvis der står ”Nej” i feltet ”Har CV”, betyder det, at ansøgeren har angivet, at de ikke har et CV, og at 

der ikke vedhæftes et CV på ansøgningen i nemStudie. 
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Figur 377 – Ansøgerinformation 

Oplysninger  Sektionen” Oplysninger” på ansøgningen viser generelle oplysninger omkring ansøgningen og realkompetence-

vurderingen. 

 

Figur 378 – Oplysninger om ansøger 

I nedenstående tabel gennemgås felterne i sektionen Oplysninger. Det beskrives hvilke oplysninger, der vises 

og hvilke handlinger, der kan foretages.  

# Felt Beskrivelse 

1 Ansøger Her ses navnet på ansøger, og der kan klikkes på navnet for at tilgå ansø-

geren.  
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12.8.2 Uddannelse 

2 Debitortype Her ses debitortypen på realkompetence ansøgningen, feltet udfyldes au-

tomatisk men er redigerbart. Feltet benyttes i forhold til fakturering. 

3 Virksomhed/institu-

tion 

Virksomhed/institution udfyldes også automatisk, såfremt det er en virk-

somhed eller institution, der betaler for realkompetencevurderingen. 

Dette felt er også redigerbart. Feltet benyttes til fakturering. 

4 Arbejdsgiver Her angives arbejdsgiver, hvis uddannelsesforløbet rekvireres for arbejds-

pladsen. Ansøger udfylder information om arbejdsgiver, der synkroniseres 

til feltet, hvis ansøger har kunnet fremsøge disse. Hvis ikke, skal sagsbe-

handleren udfylde det manuelt i esas. 

5 Bemærkninger til 

ansøgning 

Her vil oplysninger om arbejdsgiver fremgå, hvis ansøger ikke har kunnet 

fremsøge disse, og oplysningerne i stedet er angivet manuelt i nemStudie.  

6 Realkompetence-

vurdering 

Her kan man tilgå selve realkompetencevurderingen for ansøgeren. Det er 

også via denne side, at faseafgørelser gives.  

7 Bevistype Ud fra bevistype vises den type bevis, der søges RKV til.  

8 Ansøgt dato Dato for hvornår ansøgningen er oprettet 

9 Supplerende oplys-

ninger 

Under supplerende oplysninger har ansøger udfyldt øvrige oplysninger, 

som skal medtages i vurderingen af ansøgningen. Evt. dokumentation 

uploadet som supplerende oplysninger findes under bilag.  

10 Læst faglitteratur I dette felt vil det fremgå, hvilken relevant faglitteratur ansøger har læst, 

såfremt det er udfyldt. 

11 Motiveret ansøg-

ning 

Motiveret ansøgning er et fritekstfelt, hvor ansøger kan skrive motivatio-

nen for at søge RKV.  

Tabel 123 - Ansøgerinformation 

Uddannelse I sektionen ”Uddannelse” på ansøgningsskærmbilledet, fremgår følgende information, beskrevet i tabellen. 

# Felt Beskrivelse 

1 Uddannelsesstruk-

tur 

I dette felt kan man se den uddannelse, ansøgeren har søgt om RKV til. 

2 Adgangsgrundlag Her står det adgangsgrundlag, altså den højeste gennemførte uddannelse, 

som ansøgeren har opgivet på ansøgningen. Afhængigt af den valgte ud-

dannelse, vil der fremgå yderligere oplysninger. 

3 Uddannelsens navn I dette felt er navnet på den højeste uddannelse, ansøger har skrevet på 

sin ansøgning, angivet. 

4 Tillad tro-og-love-

erklæring 

Sagsbehandler kan i dette felt give ansøger mulighed for at tilkendegive 

ved tro og love, at ansøger ikke kan indhente dokumentation for uddan-

nelse. 

5 Tro-og-love-erklæ-

ring 

Dette felt registrerer, om ansøger har tilkendegivet i nemStudie, ved tro 

og love, ikke at kunne indhente dokumentation for uddannelse. 

Læs mere om tro-og-love-erklæringer i afsnit 12.8.7 - Tro- og love-erklæ-

ring. 

6 Dok. for uddannelse  Dette felt kan benyttes til at registrere, om der mangler dokumentation 

for den uddannelse, som er angivet på ansøgningen. Dropdown menuen 

indeholder to felter ”Mangler” og ”Vedlagt”. Vær opmærksom på, at der 

også skal angives en frist for manglende dokumentation, før feltet udløser 

en ansøgningshandling. 
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12.8.3 Indlæg, Opfølgninger og Noter  

Tabel 124 - Felter i sektionen "Uddannelse" 

 

Figur 379 – Uddannelse 

I sektionen ”Uddannelse” har studievejleder mulighed for at tillade en tro- og loveerklæring, såfremt ansøger 

ikke har mulighed for at dokumentere uddannelsen. 

Indlæg, opfølgninger 
og noter 

Sagsbehandler kan skrive noter og indlæg på ansøgningen samt holde sig opdateret på opfølgninger. Disse er 

kun til internt brug.  

Funktionen indlæg [1] kan benyttes til at kommunikere med andre brugere på institutionen. Man kan blandt 

andet linke og ”tagge” på indlæg.  

 

Figur 380 - Indlæg på ansøgningen 

Der findes forskellige typer af opfølgninger [2] i esas, der alle har til formål at give overblik over forskellige ty-

per af hændelser, der skal følges op på. Nogle opfølgninger oprettes automatisk af esas, mens andre oprettes 

manuelt af brugeren.  

Opfølgningstyper, der typisk vil anvendes: 

• Exception genereres automatisk og indikerer, hvis opsat, at der er et systemjob, som er fejlet eller 

har mangler.  
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12.8.4 Erfaringer og Kompetencer  

• Opgave kan både oprettes automatisk og manuelt, og indikerer, at der er en handling, som sagsbe-

handleren skal foretage.  

• Notifikation oprettes automatisk på baggrund af et notifikationsabonnement og indikerer, at der er 

en systemhændelse, som sagsbehandleren skal være opmærksom på. Et eksempel på en notifikation 

kan være, når en fagperson sender et notat med status ”advisering til sagsbehandler. Læs mere i af-

snit 3.5 - Notifikationer og abonnementer. 

 

 

Figur 381 - Opfølgninger på ansøgningen 

Under ”Noter” [3] er et fritekstfelt, hvor man kan lave kommentarer til sig selv eller andre.  

 

Figur 382 - Noter på ansøgningen 

Anden uddannelse, 
erhvervserfaringer 
og anden erfaring 

Undergitrene ”Anden uddannelse/kurser” [1], ”Erhvervserfaringer” [2] og ”Anden Erhvervserfaring (frivilligt 

arbejde, bestyrelsesarbejde m.m.)” [3], viser de informationer, ansøger har udfyldt i nemStudie på de tilsva-

rende ansøgningskort. Der behøver ikke nødvendigvis at være udfyldt information.  

Bemærk: Opfølgningstyperne: Telefonopkald, E-mail, Brev og aftale m.fl. bliver ikke 

benyttet i esas. 
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Figur 383 - Anden Uddannelse/Kurser, Erhvervserfaring og Andet 

Ved hver aktivitetstype er det være muligt at tilføje en eller flere linjer. For hver linje kan tilføjes: 

• Startdato (obligatorisk) 

• Slutdato eller mulighed for at markere at det er en nuværende erfaring 

• Fritekstfelt til beskrivelse 

# Undergitter Hvis der ikke uploades et CV, skal ansøger udfylde Uploadet CV? 

1 Anden Ud-

dannelse / 

kurser  

Det er muligt at angive anden uddannelse eller kurser, 

som er relevante for RKV-ansøgningen.  

1. Hvad var emnet for kurset/uddannelsen?  

2. Hvor længe varede det?  

3. Hvordan det er relevant i forhold til RKV-ansøgnin-

gen. 

Ikke obligatorisk at 

udfylde  

2 Erhvervser-

faringer 

Dette ansøgningskort skal udfyldes, hvis der ikke er 

uploadet et CV. De informationer ansøger skal udfylde 

er:  

1. Hvor har du været ansat?  

2. I hvilken periode(r)?  

3. Hvor mange timer pr. uge?  

4. Hvilke arbejdsopgaver løste du, som er relevante 

for din realkompetencevurdering?  

 

Antal års erhvervserfaring er obligatorisk at udfylde 

på ansøgningen og vises derfor altid nederst i under-

gitteret 

Uanset om der er 

uploadet CV eller ej, 

skal ansøger angive 

samlet antal års er-

hvervserfaring:  

 

1. Under 2 år 

2. 2-5 år 

3. 5-10 år 

4. Over 10 år 

3 Andet Under Andet er det muligt at angive informationer om 

anden relevant erfaring for RKV-ansøgningen. Det kan 

Ikke obligatorisk at 

udfylde  
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12.8.5 Involverede  

for eksempel være Frivilligt arbejde eller Bestyrelses-

poster.  

1. Beskriv anden erfaring, som er relevant for din RKV-

ansøgning 

2. Hvad bestod den i? 

3. Varighed? 

Tabel 125 - Informationer under Anden Uddannelse/kurser, Erhvervserfaring og Andet 

 

Kompetencer Kompetencer (kompetencebevis) [1] og Kompetencer (uddannelsesbevis) [2] skal udfyldes af ansøger, såfremt 

der ansøges om enten Kompetence- eller Uddannelsesbevis.  

 

Figur 384 – Kompetencer 

Hvis ansøger har søgt RKV for at få et Kompetencebevis eller Uddannelsesbevis skal Viden, Færdigheder og 

Kompetencer udfyldes.  

Viden: Her kan ansøger give eksempler på viden om teorier, metoder og modeller, som er relevante for det 

modul, der søges kompetence- eller uddannelsesbevis for. 

Færdigheder: Her kan ansøger give eksempler på arbejdsopgaver og ansvarsområder, der er relevant for det 

modul, der søges kompetence- eller uddannelsesbevis for. 

Kompetencer: Her kan ansøger give eksempler på, hvordan teoretisk viden er anvendt i praksis, og hvordan 

arbejdserfaring har udviklet ansøgers kompetencer, og hvordan arbejdserfaringen er særlig relevant for det 

modul, der søges kompetence- eller uddannelsesbevis for. 

Involverede I undergitteret ”Involverede” på ansøgningen kan man tilføje og fjerne esas-brugere, der skal tilknyttes den 

specifikke ansøgning. Dette undergitter indeholder kun brugere, der er oprettet i esas.  
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12.8.6 Bilag  

 

Figur 385 - Undergitteret ”Involverede” på ansøgningen 

Hvis man er involveret i en RKV-ansøgning, vil man kunne finde en oversigt over ansøgningerne på listevisnin-

gen "Mine RKV-Ansøgninger" på entiteten ”Ansøgninger”. Denne listevisning viser de sager, en bruger er invol-

veret i.  

På listevisningen ”Ikke tildelte RKV-ansøgninger” fremgår de RKV-ansøgninger, som ikke har nogle brugere til-

knyttet i feltet ”Sagsbehandlet af” på ansøgningen. Denne listevisning kan institutionerne bruge til fange de 

ansøgninger, der ikke bliver sagsbehandlet i øjeblikket. 

Mulighed for at se 
dokumentation på 
en overskuelig måde 

 

 

Bilags-undergitteret på RKV-ansøgningen i esas viser de dokumenter, ansøger har vedhæftet både i screenings- 

og ansøgningsfasen. For at gøre arbejdet med at finde de rigtige bilag lettere, kan man lave filtreringer via 

dropdown menuen [1] eller via de specifikke kolonner [2 og 3].  

 

Figur 386 - Filtrer bilag via kolonnen Bilagskategorier 

Dokumentation kan filtreres efter følgende kategorier: 

• Uddannelse (adgangsgrundlag) 

• Anden uddannelse/kurser 

• Erhvervserfaring 
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• Anden erfaring (frivilligt arbejde, bestyrelsesarbejde 

• Besvarelse af en opgave (caseopgave, reflektionsskema eller kompetenceafklaringsskema) 

• Supplerende oplysninger 

 

Oplysninger om 
specifikke bilag 

Når et bilag på ansøgningen åbnes, vil det åbne på en ny side i esas. På siden vil det være muligt at se oplysnin-

ger om bilaget [1], hvor man også kan definere, om bilaget skal sendes til fagpersonen, vises i nemStudie, om 

det er læst og give bilaget en kategori. Hvis bilaget er uploadet som PDF, vil der være en visning [2] i højre side 

af skærmbilledet. Hvis der er flere sider i det uploadede PDF-bilag, vil det være muligt at bladre i bilaget eller 

scrolle ned på siden for at se de næste sider. Bilag, der er uploadet som word-filer, vil blive downloadet til com-

puteren.  

 

Når der er foretaget ændringer på siden, trykkes der ”Gem og luk” [3] for at gemme ændringerne og komme 

tilbage til ansøgningen.  

 

Figur 387 - Bilagssiden i esas 

Bemærk: Hvis du foretager ændringer på bilag, er det nødvendigt at gemme på di-

skette-symbolet i selve undergitteret, før ændringerne træder i kraft.   
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12.8.7 Tro- og love-erklæring 

 

Figur 388 – Bilagsoplysninger  

# Felt Beskrivelse 

1 Sidst hentet  Dette felt viser, hvornår filen sidst blev 

hentet i esas. Feltet er tomt, hvis det er 

første gang, bilaget vises. 

2 Læst  Dette felt markeres, når bilaget er læst af 

sagsbehandler. 

3 Sendes ikke til fagper-

son 

Dette felt benyttes til at bestemme, om fi-

len skal sendes til fagpersonen, som skal 

vurdere ansøgningen. Markeres feltet med 

et flueben, sendes filen ikke til fagperson. 

4 Synlig for studerende i 

nemStudie 

Dette felt markerer, om et bilag skal være 

synligt for ansøgeren i nemStudie. Det er 

kun relevant for bilag, der ikke er uploadet 

af ansøger selv. Det vil sige, at hvis der 

uploades en caseopgave, skal denne mar-

keres som ”Synlig for ansøger i nemStu-

die”. 

5 Bilagskategorier Der kan sættes en bilagskategori, der gør 

det lettere at sortere bilag baseret på kate-

gori. 

6 Upload dato Viser den dato bilaget blev uploadet. 

7 Filstørrelse (MB) Viser filens størrelse i megabyte. 

8 Status  Dette felt er et låst felt, der viser bilagets 

status. Statussen er systemgenereret og 

kan være ”Aktiv”, ”Annulleret” eller ”Slet-

tet”.  

Figur 389 - Felter under bilagsoplysninger 

Introduktion I både screenings- og ansøgningsprocessen vil ansøger blive bedt om at uploade dokumentation for bl.a. er-

hvervserfaring og uddannelse. Det vil for nogle ansøgere ikke være muligt at fremskaffe dokumentation for de 
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pågældende erfaringer – derfor er det muligt for studievejleder at tillade en tro- og love-erklæring. I dette af-

snit beskrives funktionen, og hvordan man tillader tro- og love-erklæringen.   

Anvendelse Det er muligt at give ansøgeren lov til at afgive tro- og love-erklæring på følgende elementer i ansøgningen:  

• Erhvervserfaring 

• Uddannelse 

• Anden uddannelse 

• Anden erfaring 

 

På hver af ovenstående erfaringer, vil det være muligt for studievejleder at sætte flueben i feltet "Giv ansøger 

lov til at afgive tro- og love-erklæring" ud fra den post, ansøger ikke kan dokumentere. Det vil give ansøgeren 

mulighed for at afgive en tro- og love erklæring på netop den post. 

I sektionen ”Uddannelse” kan tro- og love-erklæringen sættes direkte på ansøgningssiden. Først skal man an-

give at dokumentation for uddannelse [1] mangler. Herefter er det muligt at tillade tro- og -love-erklæringen 

[2]. Til sidste skal man angive en frist for manglende dokumentation [3]. Der skal klikkes på ”Gem” i kontekst-

menuen, før der oprettes en ansøgningshandling til ansøgeren.  

 

Når ansøger har afgivet en tro- og -love-erklæring vil feltet ”Tro-og-love-erklæring” blive udfyldt i esas.  

 

Figur 390 - Tillad tro- og love-erklæring på uddannelse (1) 

Bemærk: For at kunne tillade en ”tro- og love-erklæring”, skal ansøgeren have udfyldt 

kortet i nemStudie. 
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Figur 391 - Tillad tro- og love-erklæring på uddannelse (2) 

For undergitrene ”Erhvervserfaring”, Anden Erfaring”, og ”Anden Uddannelse”, kan man tillade tro- og love-

erklæringer på de enkelte entitetsposter, såfremt ansøger ikke har uploadet et CV. For at tillade tro- og love-

erklæringen på en entitetspost skal man åbne den ved at dobbeltklikke på den pågældende post. 

 

Figur 392 – Erhvervserfaring 

Når entitetsposten er åbnet, vil man kunne se generelle oplysninger omkring for entitetsposten. Det er også på 

denne side, at det er muligt at tillade muligheden for at afgive en tro- og love-erklæring. På entiteten som vist i 

Figur 393 - Tillad tro- og love-erklæring på Anden uddannelse, skiftes status fra ”Bilag mangler” efterfølgende 

sættes ”Tillad tro-og-love-erklæring” til ”Ja”, hvorefter der kan klikkes på ”Gem og luk”.  

 

Figur 393 - Tillad tro- og love-erklæring på Anden uddannelse 

Når ændringerne på ansøgningen i esas gemmes, udløses der en ansøgningshandling, som synkroniseres til 

nemStudie.  

Feltet ”Ansøger har afgivet tro-og love-erklæring” sættes af ansøgeren via nemStudie, der bekræfter, at ansø-

geren har givet en tro-og-love-erklæring for posten. Feltet vil være låst for den studieadministrative medarbej-

der, da det kun sættes af ansøgeren via nemStudie. 
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Figur 394 - Handlinger Dokumentation for anden uddannelse mangler 

Når ansøger trykker på knappen ”Afgiv tro-og-love-erklæring” i nemStudie, vil der åbnes op for en ny side, hvor 

ansøgeren skal bekræfte tro- og love-erklæringen.  

 

Figur 395 - Bekræft tro-og-love-erklæring 

Efter tro-og love-erklæringen er blevet afgivet og bekræftet af ansøger, vil feltet ”Ansøger har afgivet tro- og 

love-erklæring” blive markeret i esas, når ansøgningen synkroniseres imellem nemStudie og esas. 

 

Figur 396 - Tro-og-love-erklæring bekræftet 
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12.8.8 Afsendelse af caseopgave 

Sådan anmoder 
ansøger om at afgive 
en tro- og love-
erklæring 

Hvis der mangler dokumentation for en given erfaring eller uddannelse, kan studievejleder markere i esas, at 

der mangler dokumentation. Dette vil udløse en ansøgningshandling til ansøger. Såfremt ansøger ikke har do-

kumentation, kan ansøger tage kontakt til studievejleder, der via esas kan give tilladelse til at afgive en tro-og-

love-erklæring.  

Introduktion Som en del af realkompetencevurderingen er det muligt at uploade en caseopgave til ansøger via esas.  

Afsendelse af 
caseopgave, 
refleksionsopgave og 
kompetencebeskrive
lsesskema til ansøger 

 

Studievejleder vil kunne uploade en caseopgave, refleksionsopgave eller et kompetencebeskrivelsesskema i 

form af et bilag til ansøgningen i esas, som vist i Figur 397 – Upload et bilag eller en caseopgave til ansøgeren. 

Når RKV-ansøgningen er åben, kan der klikkes på upload bilag [1] i kontekstmenuen, hvorefter man får mulig-

hed for at uploade det ønskede bilag [2]. 

 

Figur 397 – Upload et bilag eller en caseopgave til ansøgeren 

Der kan uploades flere bilag, hvis dette ønskes. Tilladte formater for den uploadede fil vil være de samme som 

angivet i Word (doc, docx), PDF, JPG, JPEG og PNG (billedformat). Efterfølgende kan studievejleder oprette en 

manuel besked, hvori det markeres, at svar og bilag er tilladt i ansøgerens svar. 

For at vælge et bilag klikkes der enten på feltet Drag-n-drop-filer her… [1] eller man kan trække en fil fra en 

mappe hen over feltet. Når filen er uploadet, vises filen i feltet [2], herefter kan vinduet lukkes ned [3] 
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Figur 398 - Uploadet bilag 

For at gøre bilaget synligt for ansøger i nemStudie, skal bilaget åbnes, og det skal tillades, at bilaget må vises 

for ansøger. Bilaget kan åbnes i sektionen Bilag og kommunikation i undergitteret Bilag. For at åbne bilaget 

dobbeltklikkes der på bilaget, dette vil åbne bilaget på en ny side Bilag: Oplysninger.  

På Bilagssiden markeres, at bilaget skal være Synlig for ansøger i nemStudie [2] og herefter angives en pas-

sende kategori [3]. Til sidst klikkes der på Gem og Luk [4].  

 

Figur 399 - Gør bilaget synlig for ansøger i nemStudie 

For at gøre ansøger opmærksom på at der nu er en caseopgave klar til besvarelse, skal der sendes en besked til 

ansøger.  

Der kan oprettes en institutionsspecifik kommunikationsskabelon, som indeholder en standardtekst til ansøge-

ren med besked om, at der ligger en opgave klar til besvarelse med tilhørende instrukser. Det skal være tilladt 
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12.8.9 Erfarings- og vidensdatabasen 

 

12.9 Sagsbehandlingsfelter 

for ansøger at vedhæfte filer i sin besvarelse af beskeden. Ved brug af kommunikationsskabelon skal studievej-

leder være opmærksom på, at status skal være ”Klar til fletning”. Læs mere om kommunikationsskabeloner i 

afsnit 12.3.1 Kommunikationsskabeloner til RKV. 

 

 

Når caseopgaven er sendt, kan ansøger sende en besked, der relaterer sig til de nye bilag. I beskeden skal det 

være tilladt at besvare og uploade bilag. 

Erfarings- og 
vidensdatabasen 

 

I kontekstmenuen på RKV-ansøgningen er det muligt for sagsbehandler at tilgå erfarings- og vidensdatabasen 

for at finde information om RKV samt erfaringer med, hvordan RKV kommunikeres til ansøger. Erfarings- og 

vidensdatabasen er en ekstern side, der er uafhængig af esas. Knappen ”Tilgå erfarings- og vidensdatabasen” 

vil åbne en ny fane, i den browser esas er åben i. På den nye fane vil erfarings- og vidensdatabasen være åbnet.  

Erfarings- og vidensdatabasen vil også være tilgængelig for fagpersonerne, der vurderer ansøgningen, via fag-

personens vurderingsside i nemStudie.  

 

Figur 400 - Link til erfarings- og vidensdatabasen 

Introduktion Fanen sagsbehandling på ansøgningssiden består af seks sektioner og undergitre, der hjælper sagsbehandleren 

med at danne et overblik over ansøgningen.  

De seks sagsbehandlingssektioner består af: Sagsbehandling [1], Opsætning af vurderingsside til fagperson [2], 

Fagpersonsvurdering [3], Fagperson Beskeder [4], Fagperson notater [5], Status [6] og Relaterede Realkompe-

tencevurderinger for CPR-nummer [7]. 

Bemærk: Der kan oprettes en manuel besked med brug af kommunikationsskabelon, 

som indeholder en standardtekst til ansøgeren med besked om, at der ligger en op-

gave klar til besvarelse med tilhørende instrukser. 
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Figur 401 - Sagsbehandlingsfelter på ansøgningssiden 

Opsætning af vurderingssiden til fagperson, behandles i afsnit 12.4 – Fagpersonens adgang til vurdering af an-

søgning. 

Anvendelse Sektionen sagsbehandling består af 7 felter, der hjælper sagsbehandleren med at danne et overblik over an-

søgningen.  

 

Figur 402 - Sagsbehandlingsfelter i esas 

Felt Beskrivelse 

[1] Alle bilag modtaget Mulighed for at sætte flueben hvis alle ønskede bi-
lag er modtaget.  

Feltet skal udfyldes manuelt og medfører ikke en 
ansøgningshandling ved udfyldelse. 

[2] Rykker sendt Her kan der sættes et flueben, hvis man har sendt 
en rykker til ansøgeren.  

Feltet skal udfyldes manuelt og medfører ikke en 
ansøgningshandling ved udfyldelse. 

[3] Supplering af screening 
godkendelsesskrivelse 

Fritekstfelt hvor det er muligt for studievejleder at 
angive, hvilke specifikke ting der ønskes uddybet 
og suppleret, når ansøger fortsætter sin ansøgning. 
Hvis feltet er udfyldt med en fritekst, vil denne 
tekst flettes ind i den automatiske kommunikation 
Screening godkendt, der sendes til ansøgeren, se 
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afsnit 12.3.1 - Kommunikationsskabeloner til RKV 
for mere information om kommunikationsskabelo-
ner. 

[4] Frist manglende doku-
mentation 

Her kan en frist for manglende dokumentation 
sættes. Der vælges både dato og klokkeslag 

Feltet skal udfyldes manuelt og medfører ikke en 
ansøgningshandling ved udfyldelse. 

[5] Opfølgningsdato Hvis der skal laves opfølgninger. 

Feltet skal udfyldes manuelt og medfører ikke en 
ansøgningshandling ved udfyldelse. 

[6] Ansøgningskort til sup-
plering 

Er et felt med en dropdown-menu, hvor sagsbe-
handler kan vælge hvilke ansøgningskort, der skal 
suppleres. Hvis feltet er udfyldt med et eller flere 
ansøgningskort, vil disse flettes ind i den automati-
ske kommunikation Screening godkendt, der sen-
des til ansøgeren, se afsnit 12.3.1 Kommunikati-
onsskabeloner til RKV for mere information om 
kommunikationsskabeloner. 

[7] Bemærkninger Fritekstfelt. 

Feltet skal udfyldes manuelt og medfører ikke en 

ansøgningshandling ved udfyldelse. 

Tabel 126 – Sagsbehandlingsfelter 

 

Oplysninger Sektionen Oplysninger indeholder felter, der muligvis skal opdateres. I tilfælde af, at ansøger ikke har kunnet 

fremsøge arbejdsgiver under fanen Betalingsoplysninger, har ansøger mulighed for at indtaste oplysningerne 

manuelt. Oplysningerne vil fremgå i Bemærkninger til ansøgning [2], og det er muligt for sagsbehandler at til-

føje arbejdsgiver i feltet [1]. For mere om, hvordan virksomheder oprettes i esas, se afsnit 10.13 Oprettelse af 

virksomheder. 

 

Bemærk: Der skal kun vælges et (eller flere) af de ansøgningskort, der fremgår på li-

sten, som er synlige på publiceringen. 
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12.9.1 Fagpersoners vurdering af ansøgningen  

 

Figur 403 - Manuel indtastning af arbejdsgiver i nemStudie vist i esas 

 

Introduktion  Som et led i sagsbehandlingen skal ansøgningen vurderes af en fagperson på det område, der søges RKV for.  

 

Under Fagpersonsvurdering kan sagsbehandler se Fagpersons vurdering [1] af RKV-ansøgningen. Denne vurde-

ring kan være Positiv, Negativ eller Mangler dokumentation. Hvis fagpersonen vælger Mangler dokumentation, 

vil fagpersonen have mulighed for at skrive en besked til esas omkring manglende dokumentation. I esas kan 

den studieadministrative medarbejder eller studievejlederen foretage de nødvendige handlinger i forhold til 

kommunikation med ansøger og forlænge fagpersonens frist for afgivelse af vurdering. 

Fagpersonen skal også skrive en begrundelse for afgørelsen i forbindelse med vurderingen. Begrundelsen vil 

blive vist i feltet Begrundelse for afgørelse [2]. Felterne fagpersonens vurdering og begrundelsen for afgørel-

sen, vil begge være låst for redigering af sagsbehandler. 

Feltet Anbefaling til ansøger [3] kan udfyldes af sagsbehandler, hvis der skal tilføjes en anbefaling til ansøgeren 

ved afslag på screeningsansøgning og ansøgning.  

 

Figur 404 - Fagpersonsvurdering 

 

Felt Handling 



esas Brugervejledning  12 Realkompetencevurdering 
12.9 Sagsbehandlingsfelter 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 393 
 

Fagpersons vurdering Når fagpersonen har givet sin vurdering, vil det fremgå i dette felt. 

Vurderingen kan enten være 1) Positiv, 2) Negativ eller 3) Mangler 

dokumentation 

Bemærk, der kun kan gives én vurdering pr. link. Det betyder, at 

hvis flere fagpersoner skal vurdere ansøgningen, er det kun én fag-

person, som kan give en vurdering. Alternativt kan fagpersonerne 

skrive en vurdering under Noter, hvorudfra der gives en samlet 

vurdering.  

Anbefaling til ansøger Det er muligt for sagsbehandleren at skrive en anbefaling til ansø-

ger, som ansøgeren kan læse i forbindelse med afgørelsesskrivel-

sen.  

Begrundelse for afgørelse Begrundelsesfeltet på fagpersonens vurderingsside er det felt, der 

kan benyttes af sagsbehandler som en del af den endelige afgørel-

sesskrivelse. Det er muligt for fagpersonen at skrive en begrun-

delse på op til 2000 tegn i feltet. Læs mere om afgørelsesskrivel-

sen i afsnit 12.10.1 Faseafgørelser på Realkompetencevurderin-

gen.  

Tabel 127 - Felter relateret til fagpersonens vurdering 

Er flere fagpersoner tilknyttet samme ansøgning vil de alle have adgang til den samme vurderingsside. Hvis en 

fagperson tilgår siden, vil vedkommende blive gjort opmærksom på, at hvis vurderingssiden åbnes, mens en 

anden fagperson ændrer i felterne på vurderingssiden og gemmer, vil det resultere i at begrundelsen og kom-

mentarer overskrives. Det anbefales, at fagpersonerne koordinerer, hvornår de laver ændringer på vurderings-

siden. Ydermere anbefales det, at der skrives navn ud fra alle kommentarer, der oprettes på ansøgningens vur-

dering, både af studievejleder og fagpersoner.  

Fagperson Beskeder I forbindelse med fagpersoners vurdering af realkompetenceansøgninger er det muligt at modtage og sende 

beskeder til fagpersonen, dette gøres i sektionen Fagperson Beskeder. Beskeder oprettes ved at klikke på + iko-

net. I sektionen vil det være muligt at se sendte og modtagne beskeder mellem den koordinerende sagsbe-

handler og fagpersonen.  

 

 

Figur 405: Fagperson Beskeder 

Fagperson Notater Fagpersonen har mulighed for at oprette notater på vurderingssiden i forbindelse med deres afgivelse af vur-

dering. Fagpersonens notater oprettes af fagpersonen alene, men vil være synlig for andre fagpersoner, der er 

involveret i vurderingen og sagsbehandleren i esas. Ved at klikke på notatet, kan det åbnes op og læses.  
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12.9.2 Se tidligere RKV-ansøgninger for samme ansøger  

 

Figur 406: Fagperson Notater 

Fagpersonen har desuden mulighed for at advisere sagsbehandler om et givent notat. Når et notat er sendt 

med advisering til sagsbehandler, vil disse tilføjes til esas under Opfølgninger. Opfølgningerne kan efterføl-

gende tilføjes ved at lave et nyt dashboard ved at trykke på Nyt på esas startskærmen og vælge et layout. Se 

mere i afsnit 12.8.3 Indlæg, Opfølgninger og Noter angående opfølgninger i esas og afsnit 12.2 Avanceret søg-

ning og opsætning af dashboard omkring oprettelsen af dashboards. 

Se tidligere RKV-
ansøgninger 

Som en del af sagsbehandlingen i screeningsfasen er det muligt at se på ansøgningen, om ansøgeren tidligere 

har søgt om realkompetencevurdering på egen eller anden institution. esas viser de realkompetencevurderin-

ger, der er registreret på ansøgerens CPR-nummer. Eksemplet i Figur 407 - Relaterede Realkompetencevurde-

ringer for CPR-nummer, viser, at der kun er tilknyttet én Realkompetencevurdering på ansøgerens CPR-num-

mer.  

 

Den realkompetencevurdering, som vises i Figur 407 - Relaterede Realkompetencevurderinger for CPR-, er den 

realkompetencevurdering, som er tilknyttet den ansøgning, der er ved at blive sagsbehandlet.  

 

 

 

 

Figur 407 - Relaterede Realkompetencevurderinger for CPR-nummer 

Vises der flere realkompetencevurderinger i undergitteret, som vist i Figur 408 - Eksempel hvor der er flere re-

laterede Realkompetencevurderinger på samme CPR-nummer, skal man være opmærksom på, om der tidligere 

er søgt RKV for samme modul. Ved at klikke ind på tidligere realkompetencevurderinger kan man se, hvilke mo-

duler, der tidligere er søgt RKV til, da det kan være relevant for den nye RKV-ansøgning, om det er samme ud-

dannelsesstruktur og moduler, der tidligere har været søgt RKV for. Et andet vigtigt element er muligheden for 

at se afgørelsen, altså selve vurderingen og begrundelsen for afgørelsen.  

 

Figur 408 - Eksempel hvor der er flere relaterede Realkompetencevurderinger på samme CPR-nummer 
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12.10 Realkompetencevurderingssiden 

I tilfælde hvor der er søgt RKV til flere moduler på samme uddannelsesstruktur kan undergitteret Relaterede 

Realkompetencevurderinger for CPR-nummer benyttes som et overblik, hvor man hurtigt kan se, hvad status er 

på de andre ansøgninger.  

 

Introduktion Selve realkompetencevurderingen bliver foretaget på siden entiteten Realkompetencevurdering. Som nævnt i 

afsnit 12.7.1 - Tilgå RKV-ansøgninger og realkompetencevurderingen i esas, kan man tilgå realkompetencevur-

deringen fra RKV-ansøgningen ved at klikke på hyperlinket ud for feltet Realkompetencevurdering i sektionen 

Oplysninger.  

 

Figur 409 - Tilgå realkompetencevurderingen fra sektionen ”Oplysninger” på ansøgningen 

Bemærk: Der kan kun udløses STÅ én gang pr. uddannelsesaktivitet på et CPR-num-

mer. Derfor er det vigtigt at orientere sig, om der tidligere er søgt RKV til samme ud-

dannelsesstruktur og moduler, inden en ansøgning behandles. Esas tjekker automa-

tisk, om der allerede er givet tilskud. 
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Figur 410 – Visualisering af entiteten ”Realkompetencevurdering” nedenfor viser selve realkompetencevurde-

ringen og den uddannelsesstruktur, der er søgt RKV for. 
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Relationer 

 
Figur 410 – Visualisering af entiteten ”Realkompetencevurdering” 

# Felt Beskrivelse 

1 Ansøgers navn Viser ansøgers navn  

2 Ansøgers CPR Viser ansøgers CPR nr.  

3 Bevistype Viser den type realkompetencebevis, der søges.  

4 Uddannelsesbag-

grund 

Viser ansøgeres uddannelsesbaggrund. Feltet sættes automatisk. 

  1. Ufaglært 

  2. Faglært  

  3. Videregående uddannelse  

5 Uddannelsesstruk-

tur 

Dette felt viser den uddannelsesstruktur, der er ansøgt RKV for/til.  

6 Aktivitetsudbud Viser de elementer, der søges RKV for.  

7 Strukturelt uddan-

nelseselement 

Feltet bliver automatisk udfyldt med det modul, ansøgeren har søgt, så-

fremt det er et kompetencebevis. 

8 Status Felter opdateres automatisk. Feltet kan være: 

- Ikke vurderet 

- Afvist 

- Godkendt 

9 Status dato Datoen viser, hvornår der sidst er ændret status på Realkompetencevur-

deringen.  

10 Ansøgningsfase Screening, Ansøgning, afgørelse.  
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12.10.1 Faseafgørelser på Realkompetencevurderingen  

11 Faseafgørelse Ikke vurderet, Screening Godkendt, Screening afslag, Afgørelse godkendt, 

Afgørelse afslag. Dette felt redigeres manuelt ved brug af dropdown me-

nuen. 

12 Afgørelse afslag be-

grundelse 

Fritekstfelt, der er obligatorisk at udfylde ved afslag, og som skal inde-

holde en begrundelse for afslaget. 

13 Relateret realkom-

petencevurdering 

Viser ansøgerens relaterede RKV’er. 

Tabel 128 - Felter på "Realkompetencevurderingen" 

Relaterede 
Realkompetencevur
deringer  

Når en ansøger har mere end én aktiv RKV-ansøgning, vil dette fremgå på RKV-ansøgningen under Relaterede 

Realkompetencevurderinger.  

De senest oprettede ansøgninger, vil relatere sig til den ældste aktive RKV-ansøgning. Det vil på den ældste ak-

tive RKV-ansøgning være muligt at tilgå en listevisning over alle relaterede RKV-ansøgninger i undergitteret Re-

laterede Realkompetencevurderinger.  

 

På de senest oprettede RKV-ansøgninger, vil det kun være den ældste aktive RKV-ansøgning der vil fremgå, af 

feltet Relaterede Realkompetencevurderinger. 

 

Introduktion Når ansøgning er afsendt og modtaget i esas, vil ansøgningsfase være "Screening" og Faseafgørelse være "Ikke 

vurderet". Når den er blevet sagsbehandlet, og der er afgivet en ”Faseafgørelse” for screeningen, vil ansøgnin-

gen enten blive afvist eller fortsætte til næste fase. 

Hvis faseafgørelsen er "Screening godkendt", vil der blive dannet en ansøgningshandling til ansøgeren. Ansøge-

ren vil i nemStudie efterfølgende få mulighed for at fortsætte og supplere sin ansøgning. Når ansøgeren i nem-

Studie tilgår sin ansøgning for at færdiggøre denne, vil alle ansøgningskortene fra screeningsansøgningen samt 

nogle nye, vil være tilgængelige.  

For at læse mere om RKV-ansøgningskort se 12.1.1 –RKV-ansøgningskort og ansøgningskortopsætning.  

Anvendelse • "Ansøgningsfase" – som kan ses på Realkompetencevurderingen er låst og indeholder værdierne 

Screening, Ansøgning og Afgørelse.  

• "Faseafgørelse" - tilføjes på Realkompetencevurderingen, som er en dropdown, der ikke er låst og 

indeholder værdierne Ikke vurderet, Screening afslag, Screening godkendt, Afgørelse godkendt og 

Afgørelse afslag.  
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Figur 411 - Faseafgørelse 

Vær opmærksom på, at esas ikke blokerer for, at man kan give afgørelse godkendt, inden screeningen er god-

kendt.  

Når screeningsansøgningen er sagsbehandlet med ”Screening godkendt”, vil der automatisk blive udsendt en 

besked til ansøger om, at de skal foretage nye handlinger i nemStudie – altså fortsætte sin RKV-ansøgning. Se 

mere om kommunikationsskabeloner og ansøgningshandlinger i afsnit 12.3.1 – Kommunikationsskabeloner til 

RKV.  

Begrundelsesfelterne, der kommer frem på siden, når en faseafgørelse vælges, er obligatorisk at udfylde ved 

afslag. Begrundelsen for afslag flettes ind i afgørelsesskrivelsen, der sendes til ansøger.  

Ved faseafgørelse ”Screening afslag” er det obligatorisk at udfylde begrundelsen for afslaget. Dette gør man i 

et fritekstfelt på realkompetencevurderingen. Dette felt benyttes til afgørelsesskrivelsen, og feltet er et flette-

felt, der bliver benyttet i en kommunikationsskabelon, der er defineret fra centralt hold. Sagsbehandler kan 

desuden bruge feltet "Anbefaling”, såfremt sagsbehandler ønsker at vejlede den studerende om andre mulig-

heder. 

 

Afgørelse afslag Når ansøgningen endeligt er vurderet, sættes faseafgørelsen til ”Afgørelse godkendt” eller ”Afgørelse afslag”. 

Herefter gemmes og opdateres siden.  

Ved faseafgørelse "Afgørelse afslag" er det obligatorisk at udfylde begrundelsen for afslaget. Dette gør man i et 

fritekstfelt på realkompetencevurderingen.  

 

Figur 412 - Faseafgørelse afslag 

Når ændringen er gemt på siden, opretter systemet automatisk en kommunikation ud fra en centralt opsat ska-

belon "RKV: Afgørelse afslag". Denne skabelon vil indeholde flettefelter og flettetekster. 

Begrundelsen for afslaget angivet på realkompetencevurderingen samt en klagevejledning vil være en del af 

kommunikationen. Ansøgningens nye status vil automatisk blive synkroniseret over i nemStudie. 

 

Bemærk: Når afslagsbegrundelsen gemmes på siden, bliver afgørelsesskrivelsen af-

sendt automatisk. Det vil derfor ikke være muligt at rette i afslagsbegrundelsen, efter 

denne er gemt og afsendt. Det samme gør sig gældende for afslag i ansøgningsfasen.  

Bemærk: Vær opmærksom på, at når du klikker på ”Gem” eller ”Gem og luk”, betyder 

det, at afgørelsen sendes til ansøgeren.  
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12.10.2 Relaterede Realkompetencevurderinger 

Afgørelse godkendt Når en RKV-ansøgning vurderes for at være tilstrækkelig til give ”Afgørelse Godkendt” på realkompetencevur-

deringen, foretages selve afgørelsen på realkompetencevurderingssiden. 

 

Figur 413 - Faseafgørelse godkendt 

Når afgørelsen er truffet, vil der blive sendt en skrivelse til ansøgeren om, at der er foretaget en vurdering. For 

at udstede et bevis skal den studieadministrative medarbejder hente en .CSV-fil at udstede et adgangs- kompe-

tence- eller uddannelsesbevis, kolonner i CSV-filen er beskrevet i afsnit 12.10.2 Relaterede Realkompetence-

vurderinger. 

 

Efter afgørelse  Når RKV-ansøgningen er vurderet, og der er givet en afgørelse, bibeholdes ansøgningen i esas. 

Selve realkompetencevurderingen vil ligeledes blive bibeholdt i esas og være synlig for alle institutioner i esas. 

Begrundelsen for dette er, at andre institutioner kan se, om en ansøger har søgt RKV før, og hvad der har været 

søgt samt begrundelse for vurdering.  

Ansøgninger, der har været inaktive i 30 dage, slettes fra nemStudie, men bibeholdes i esas. 

Introduktion  Når en ansøger har mere end én aktiv RKV-ansøgning, vil dette fremgå på RKV-ansøgningen under Relaterede 

Realkompetencevurderinger.  

De senest oprettede ansøgninger, vil relatere sig til den ældste aktive RKV-ansøgning. Der vil på den ældste ak-

tive RKV-ansøgning fremgå en listevisning over alle relaterede RKV-ansøgninger i undergitteret Relaterede Re-

alkompetencevurderinger.  

 

Figur 414 - Listevisning Relaterede Realkompetencevurderinger 

På de senest oprettede RKV-ansøgninger, vil det kun være den ældste aktive RKV-ansøgning, der vil fremgå af 

realkompetencevurderingen. Denne vil fremgå under feltet Relateret Realkompetencevurderinger.  
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12.11 Bevisgrundlag og afsendelse af bevis 

Figur 415 – Relateret Realkompetencevurdering 

Introduktion Datagrundlaget for beviser genereres i esas. Når et bevis skal udstedes, skal den studieadministrative medar-

bejder overføre bevisgrundlaget til bevissystemet.  Dette foregår manuelt ved brug af en CSV-fil, der hentes fra 

esas og indlæses i bevissystemet. 

Udtræk til 
bevissystem 

På RKV-ansøgningen i esas findes en knap i kontekstmenuen, der hedder ”Data til bevisgrundlag”  

 

Figur 416 -  Data til bevisgrundlag 

Ved at klikke på knappen ”Data til bevisgrundlag” som vist i Figur 416 -  Data til bevisgrundlag, hentes en .CSV-

fil med al den data, som udgør bevisgrundlaget for ansøgningen.  

 

Hvis der skal dannes flere beviser, er det muligt at foretage en avanceret søgning og hente flere filer med data 

til bevisgrundlag på én gang 

Data der indgår i 
bevisgrundlaget 

Den .CSV-fil, der hentes til bevissystemet, indeholder alle de kolonner, der benyttes i esas. Dog er det kun en-

kelte kolonner, der benyttes til RKV-beviser. Tabel 129 - Data til bevisgrundlag,  der benyttes i bevissystemet til 

at generere et RKV-bevis, samt angiver hvad kolonnerne hedder i .CSV-filen ” Data til bevisgrundlag”.  

Oplysninger Adgangsbevis Kompetence-

bevis 

Uddannelses-

bevis 

Kolonne i 

.CSV-filen 

Kolonne navn i 

.CSV-filen 

Adgangsbevis Ja Nej Nej BD Bevistype1 

Kompetence-

bevis 
Nej Ja Nej BD Bevistype1 

Uddannelses-

bevis 
Nej Nej Ja BD Bevistype1 

Uddannelsens 

navn 
Ja Ja Ja Q 

Betegnelse for 

uddannelses-

ordning  

Modulnavn Nej Ja Nej AI Fag1 

ECTS Nej Ja Ja AS ECTS1 

Ansøgers navn Ja Ja Ja G Navn 

Bemærk: Indsendelsen af data til bevissystemet er en manuel proces, der ikke udføres 

i esas.  
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12.12 Fakturering for behandling af RKV-ansøgning 

Ansøger CPR Ja Ja Ja C CPR-nummer 

Godkendt Ja Ja Ja BL 
Registreret be-

dømmelse 

Udstedelses-

dato 
Ja Ja Ja BR 

Bedømmelses-

dato 

Institutions-

navn 
Ja Ja Ja F Alternativt ID 

Tabel 129 - Data til bevisgrundlag 

Særligt om 
kompetencebevis  

Når en realkompetencevurdering på en ansøgning om kompetencebevis får status "godkendt" i esas, vil der 

automatisk blive oprettet et studieforløb. På det Studieforløb er der en GUE, som ikke er tilknyttet en PUE, 

men er direkte tilknyttet en SUE, der også er tilknyttet godkendt merit. Meritten vil fremgå på GUE’en. Denne 

merittype hedder "Realkompetencevurdering" og er specifikt oprettet til RKV-kompetencebeviser. 

 

Begrundelsen for at der oprettes en GUE med tilknyttet merit på en SUE uden PUE, er fordi realkompetence-

vurderingen for kompetencebeviser er relateret til moduler, og det svarer til, at ansøger har fået godkendt 

dette modul.  

Der skal ikke foretages nogle handlinger i forbindelse med det studieforløb som bliver oprettet, hele processen 

er automatisk. Dog vil det være muligt at sætte aktivitetsudbuddet, såfremt det mangler.  

Introduktion Hvis en ansøger har en videregående uddannelse, kræves der betaling for at søge en Realkompetencevurde-

ring. Oftest vil der være tale om egenbetaling, men det kan også være arbejdsgiverbetaling eller for eksempel 

et jobcenter. Der er som udgangspunkt ikke betaling for at få godkendt en screeningansøgning, der faktureres 

kun ved selve RKV-ansøgningen.  

Når ansøgeren i fase to - ”Ansøgningsfasen” – har angivet betalingsinformationer, kan ansøger gå videre med 

ansøgningen. 

I esas kan man oprette faktureringsgrundlag, der kan registrere betaling eller håndtere kreditering for de mo-

duler og fag, der udbydes som en del af OU, ÅU eller RKV. Faktureringsgrundlaget videresendes til endelig be-

handling og opkrævning i Navision STAT. Det er Navision STAT, der sender den faktiske faktura ud til debitoren. 

Faktureringssystemet i esas kan benyttes til at oprette faktureringsgrundlag, fravælge fakturering og stadig ind-

berette til STÅ, fakturere virksomheder og private, koble en faktura på en RKV-ansøgningen og følge op på be-

talingen. Læs mere omkring fakturering og opsætning af fakturering i esas i afsnit 13 Fakturering i esas og 13.1 

Opsætning af fakturering i esas. 

Som studieadministrativ medarbejder er det muligt at indsætte en variabel pris afhængig af bevistype og insti-

tution.  

Anvendelse Som ansøger med en videregående uddannelse er det muligt at opgive betalingsoplysninger i ansøgningsfasen, 

hvis ansøger har angivet, at vedkommende har en videregående uddannelse. Faktureringsoplysningerne vil 

blive vist for ansøger i nemStudie, når ansøgningen suppleres. Oplysningerne, der skal udfyldes, fremgår af an-

søgningskortet ”betalingsoplysninger”, som kun vises i ansøgningsfasen, såfremt ansøger har angivet, at de har 

en videregående uddannelse, eller at sagsbehandler har angivet dette på realkompetencevurderingen i esas. 

Under ansøgningskortet ”Betalingsoplysninger” har ansøger mulighed for at angive arbejdsgiver, såfremt 

denne skal rekvireres for uddannelsen. Hvis ikke arbejdsgiverens CVR-nummer kan fremsøges i nemStudie, har 

ansøgeren mulighed for at tilføje oplysningerne manuelt, se afsnit 12.9 Sagsbehandlingsfelter. 
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Ansøgere med en ikke-videregående uddannelse skal ikke opgive betalingsoplysninger i ansøgningsfasen, og vil 

derfor ikke se ansøgningskortet ”Betalingsoplysninger”. 

Når en realkompetencevurdering oprettes i esas, vil feltet ”Uddannelsesbaggrund” blive udfyldt automatisk på 

baggrund af adgangsgrundlagsfeltet på ansøgningen. Tabel 130 - Uddannelsesbaggrund: Ufaglært, faglært eller 

videregående uddannelse viser hvilke uddannelser, der svarer til videregående uddannelser og udløser fakture-

ring. Dog er der tre typer af uddannelse og adgangsgrundlag, der ikke automatisk kan vurderes. Disse tre typer 

skal manuelt vurderes og anføres på realkompetenceentiteten. Ændring i uddannelsesentiteten, der viser, 

hvad ansøger selv har angivet, kan ikke redigeres.   

Ansøgers uddannelsesniveau Uddannelsesbaggrund Aktivitetsgruppekode 

Dansk gymnasial eksamen Ufaglært /5311/39495 

International Baccalaureate (IB) Ufaglært /5311/39495 

Folkeskolen Ufaglært /5311/39495 

Erhvervsuddannelse (EUD) Faglært /5311/39495 

Erhvervsakademiuddannelse eller 

tilsvarende KVU 

Videregående uddannelse /5310/9495 

Bachelor eller tilsvarende MVU Videregående uddannelse /5310/9495 

Kandidat, Master eller tilsvarende 

LVU 

Videregående uddannelse /5310/9495 

Andet adgangsgrundlag kan ikke placeres automatisk og 

skal vurderes manuelt 

/5311/39495/5310/94

95 

Udenlandsk eksamen kan ikke placeres automatisk og 

skal vurderes manuelt 

/5311/39495/5310/94

95 

Ingen adgangsgivende eksamen kan ikke placeres automatisk og 

skal vurderes manuelt 

/5311/39495/5310/94

95 

Tabel 130 - Uddannelsesbaggrund: Ufaglært, faglært eller videregående uddannelse 

Det vil være muligt at fakturere ansøger på et hvilket som helst tidspunkt i ansøgningsfasen og afgørelsesfase; 

det vil sige, fra ansøger har tastet betalingsoplysninger i ansøgningen til og med afgørelse og eventuelt udste-

delse af bevis. 

 

Faktureringsgrundlag Når en ansøgning suppleres, og betalingsoplysninger er udfyldt via nemStudie og synkroniseret i esas, bliver 

der automatisk oprettet et faktureringsgrundlag med en faktureringsgrundlagslinje, da der her skal tilknyttes 

en betaling før ansøgningen vurderes, og før der kan blive indberettet STÅ.  

 

Når en ansøger har flere aktive RKV-ansøgninger oprettet på den samme uddannelsesstruktur, vil STÅ fremgå 

på den ældste aktive RKV-ansøgning, hvor der er foretaget en vurdering f.eks. ”Afgørelse Godkendt” eller ”Af-

gørelse-Afslag”. STÅ for den ældste aktive RKV-ansøgning, vil inddrage den beregnede STÅ for relaterede RKV-

Ansøgninger og inkludere disse i en samlet STÅ-opgørelse. Såfremt at den ældste RKV-ansøgning ændrer status 

til ”Ikke vurderet”, vil STÅ opgørelsen fremgå på den ældste aktive RKV-ansøgning.  

Bemærk: Ansøgere uden en videregående uddannelse skal ikke opgive betalingsop-

lysninger. 
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Hvis højeste afsluttede uddannelse ikke er en videregående uddannelse, vil der ikke blive oprettet et fakture-

ringsgrundlag. Såfremt ansøger er i tvivl om eget uddannelsesniveau, kan ansøger finde information om det på 

www.ug.dk.  

Informationer, som ansøger har oplyst i RKV-ansøgningen, vil blive overført til faktureringsgrundlaget, hvor ek-

sempelvis debitor vil blive sat ud fra den studerendes valg om egenbetaling eller virksomhed/institution. 

Hvis systemet ikke automatisk har placeret uddannelsestypen (se Tabel 130 - Uddannelsesbaggrund: Ufaglært, 

faglært eller videregående uddannelse), skal du oprette et faktureringsgrundlag, hvis du har afgjort, at typen er 

videregående uddannelse.  

Det er muligt at oprette et faktureringsgrundlag til både en gruppe og til én enkelt person ad gangen. For RKV 

vil det, i de fleste tilfælde, kun være relevant at oprette et faktureringsgrundlag til en person ad gangen. Dette 

gøres ved at oprette et faktureringsgrundlag fra personentiteten ved at trykke på ”+” i undergitteret ”Fakture-

ringsgrundlag”. Ved oprettelse af et faktureringsgrundlag er felterne ”Debitor” og ”Type” obligatorisk at ud-

fylde.  

Når faktureringsgrundlaget er oprettet, vil det være muligt at udfylde nødvendige felter, såsom referencer, 

sælgerkode og eventuelle frister mm.  

 

Figur 417 - Undergitteret faktureringsgrundlagslinjer på ansøgningen 

Faktureringslinjer En faktureringsgrundlagslinje indeholder oplysninger om betaling af én post. Linjen forbinder de gebyroplysnin-

ger [2], der er angivet på gebyrtypen med de faktureringsoplysninger [1], der er angivet på faktureringsgrund-

laget, og kontering [3].  

På faktureringsgrundlagslinjen, vil det blandt andet være muligt at udfylde: 

• Beløb 

• Type 

• Gebyrkategori 

• Valuta  

• Finanskonto 

• Dimensioner mm.  

http://www.ug.dk/
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Figur 418 - Faktureringsgrundlagslinjen 

Indsend 
faktureringsgrundlag
et til Navision 

For at indsende et faktureringsgrundlag af typen ”Faktura” til Navision STAT skal man følge nedenstående pro-

ces:  

1. Faktureringsgrundlaget har status kladde og er klar til afsendelse. Arbejdsprocessen ”Afsendelse af 

faktureringsgrundlag” køres. 

2. Navision STAT validerer, at debitor er gyldig og findes i Navision STAT. Hvis debitor ikke findes, opret-

tes den i Navision STAT. Hvis debitoren ikke er gyldig, sendes der en fejlbesked fra Navision STAT til 

esas. 

3. Hvis debitor er gyldig, opretter Navision STAT fakturaen og sender fakturanummer til esas. 

4. Status ændres til afsendt i esas. 

5. Navision STAT bogfører fakturaen og sender til opkrævning. 

6. Navision STAT sender status opkrævet til esas. 

7. Debitor modtager fakturaen. 

8. Debitor betaler fakturaen. 

9. Betalingen registreres i Navision STAT. 

Når fakturaen er modtaget i Navision STAT, bliver der en gang i døgnet kørt et automatisk systemjob i Navision 

STAT, der tjekker, om der er sket ændringer på fakturaen. Er der sket ændringer, sender Navision STAT svar 

retur til esas. Det kan for eksempel være, at der er foretaget en betaling af fakturaen, i det tilfælde vil Navision 

STAT sende ”status betalt” til esas, og restbeløbet på faktureringsgrundlaget vil blive sat til nul.  

Verificer betalinger 
før der udstedes 
bevis 

Hvis institutionen ønsker at kontrollere, at der er foretaget betaling, før der afgives en afgørelse på selv real-

kompetencevurderingen, så kan dette tjekkes ved at åbne faktureringsgrundlagslinjen på ansøgningen.  

I sektionen ”Faktureringsoplysninger”, der ses når faktureringsgrundlagslinjen åbnes, vil feltet ”Status” ændre 

sig fra ”Kladde” til ”Afsendt”, når det er sendt til Navision STAT. Når Navision STAT har registreret, at der er fo-

retaget en betaling og afsendt en opdateret status til esas, vil feltet opdateres til ”Betalt”.  
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 Fakturering i esas 

13.1 Opsætning af fakturering i esas 

13.2 Indtægtsdækket Virksomhed 

 

Figur 419 - Faktureringsoplysninger på faktureringsgrundlagslinjen 

Når status står som betalt, vil Studievejlederen kunne starte sagsbehandlingen eller afgive den endelige afgø-

relse på realkompetencevurderingen.  

Introduktion I esas kan man fakturere for eller kreditere betaling af fag eller uddannelser. I dette kapitel beskrives håndte-

ringen af disse aktiviteter samt de systemspecifikke begreber, der anvendes hertil. 

Introduktion I esas kan man oprette faktureringsgrundlag, der kan registrere betaling eller håndtere kreditering for de fag, 

der udbydes som en del af OU, ÅU eller IDV. Faktureringsgrundlaget videresendes til endelig behandling og op-

krævning i Navision STAT. Det er Navision STAT, der sender den faktiske faktura ud til debitoren. De følgende 

afsnit beskriver de delelementer, fakturering i esas, består af. 

For at kunne fakturere i esas, kræves der opsætning af nogle få, centrale elementer: 

• Debitorer i esas 

• Gebyrtyper (kun for ÅU) 

• Faktureringsgrundlag 

• Faktureringsgrundlagslinje 

Udover at beskrive ovenstående elementer, beskrives også følgende arbejdsprocesser: 

• Afsendelse af faktureringsgrundlag til Navision STAT 

• Kreditering og delvis kreditering af faktura 

• Behandling af fejlbeskeder fra Navision STAT 

Introduktion Indtægtsdækket Virksomhed (IDV) dækker over kurser afholdt for virksomheder og lignende. Deltagerne på et 

IDV-forløb vil typisk ikke skulle have bedømmelser. 
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Oprettelse Opsætning af kurset 

I esas sættes IDV-kurser op på næsten samme måde som Åben Uddannelser. IDV-kurset oprettes på en uddan-

nelse (oprettet fra centralt hold), der har uddannelsestypen IDV, og som har en uddannelsesstruktur tilknyttet 

formålet. På uddannelsesstrukturen oprettes en SUE med de relevante oplysninger. Læs mere om SUE’en i af-

snit 6.2 - Det strukturelle uddannelseselement (SUE). På SUE’en oprettes en PUE, der repræsenterer IDV-kurset. 

Man sætter kun uddannelsesstrukturen og SUE’en op én gang; herefter benyttes PUE’en til hvert udbud af en 

IDV-aktivitet. 

Gebyrtyper Opsætning af debitor og fakturering 

For at kunne fakturere den korrekte debitor skal man oprette den virksomhed, der skal debiteres og oprette en 

kontaktperson fra virksomheden. Virksomheden oprettes ved at finde den pågældende virksomheds CVR-num-

mer og den vej igennem oprette virksomheden (læs mere i afsnit 10.13 - Oprettelse af virksomheder). 

For at sikre det korrekte faktureringsflow i esas skal man oprette en person fra virksomheden, som kan tilknyt-

tes til den PUE, man har oprettet. For at få kontaktoplysninger på fakturaen, skal dette sættes på fakturerings-

grundlaget i kundereferencefeltet, inden der sendes til Navision STAT. 

Personen der skal modtage fakturaen, oprettes som en person, og derefter opretter man et studieforløb på 

personen. På dette studieforløb skal man derefter oprette en GUE, der kobler studieforløbet med den PUE, der 

skal betales for. Når der er oprettet en GUE, kan man på den virksomhed, der er debitor, oprette et fakture-

ringsgrundlag og en faktureringsgrundlagslinje, der peger på den nyligt oprettede GUE. 

Herefter vil faktureringsflowet være det samme som for ÅU. 

I Figur 420 - Manuel arbejdsgang for oprettelse af faktura til IDV ses, hvordan man opretter et fakturerings-

grundlag og -linje, manuelt. 

 

Figur 420 - Manuel arbejdsgang for oprettelse af faktura til IDV 

Tilmelding Afhængigt af hvilken type IDV-forløb, der skal oprettes, kan der være behov for at tilmelde deltagere og op-

rette deltagerbetalinger. 

Deltagerne skal oprettes som ansøgere, hvorefter ansøgninger til IDV-forløbet kan oprettes. For at oprette del-

tagere kan man vælge at oprette dem manuelt eller masseimportere deltagerne fra en liste. Læs mere i afsnit 
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7.4 - Masseimport af ansøgere og ansøgninger. Det er også muligt for virksomheden at oprette alle deltagere 

via nemStudie via et link til det pågældende IDV-forløb. 

Alle ansøgninger skal herefter sagsbehandles, og derefter skal arbejdsprocessen køres for at overføre ansøger 

og ansøgninger til studerende og studieforløb. Når studerende og studieforløb er oprettet, er de relevante 

GUE’er også oprettet. På baggrund af GUE’erne er også faktureringsgrundlag og -linjer oprettet. 



esas Brugervejledning  13 Fakturering i esas 
13.3 Debitorer i esas 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 409 
 

13.3 Debitorer i esas 

Introduktion En debitor er et begreb, der dækker over en instans, som skal betale penge. I esas kan debitoren have en af 

flere roller, alt efter hvem, der skal betale, og hvordan betalingen skal håndteres. Debitoren kan angives som 

enten rekvirent, ansættelsessted, person eller øvrig. 

Debitortype  Debitor anvendes til at angive hvem der skal betale et faktureringsgrundlag, eller hvem der skal modtage en 

kreditnota. Efter debitortypen er valgt, kan man vælge hvilken person, institution eller virksomhed, der skal stå 

som betaler. De forskellige typer af debitor er beskrevet nedenfor: 

Type Beskrivelse 

Rekvirent Rekvirent anvendes både ved betaling for OU og ÅU. I de fleste tilfælde er 

der tale om 1) en udenlandsk selvbetaler (USB) eller 2) en offentlig myndig-

hed. 

Ansættelsessted Ansættelsessted er en institution eller virksomhed, hvor den pågældende 

studerende er ansat eller har et tilhørsforhold.  

Person Betaleren er ansøgeren/den studerende selv. Det vil sige, at det er den en-

kelte person, der skal faktureres, og som vil modtage en faktura gennem 

Navision STAT. 

Øvrig Bruges, når der er tale om en fagforening, fond eller lignende der er debi-

tor, eller når det er endnu uvist, hvem den faktiske debitor er, og derfor op-

rettes der et faktureringsgrundlag uden debitor. Dette skal behandles ma-

nuelt.  

Tabel 131 – Debitortyper 

Hvis man anvender debitortypen ”Øvrig”, skal man angive en debitor på faktureringsgrundlaget inden det af-

sendes til Navision STAT. For at finde det pågældende faktureringsgrundlag, kan man tilgå GUE’en og se dennes 

relaterede entiteter. Det er også muligt at tilgå faktureringsgrundlagslinjerne gennem PUE’ens undergitter 

”Status over betalinger”. 

 

Oprettelse På ansøgningen 

Debitor angives på ÅU-ansøgningen for den pågældende studerende, inden den studerende optages og der 

dannes et studieforløb. Afhængigt af hvilken type af debitor der vælges på ansøgningen, skal man vælge den 

person, institution eller virksomhed, som skal stå som debitor. Hvis faktureringsgrundlaget har status ”Kladde”, 

er det muligt at ændre debitoren. Det kan gøre ved at trykke på feltet og slå flere poster op, og derefter enten 

vælge at søge efter en person eller en intuition/virksomhed i feltet ”Søg efter”.   

På gebyrtypen 

Debitortype kan angives på gebyrtypen. Når gebyrtypen knyttes til PUE’en, bestemmes det via debitortypen, 

hvor faktureringsgrundlaget bliver oprettet. For at faktureringsgrundlaget oprettes, på den debitor man har 

valgt på ansøgningen, skal der være en tilsvarende debitortype på gebyrtypen. Hvis ”Debitor” ikke angives og 

feltet efterlades tomt, bruges den debitor, der er angivet på ansøgningen. 

Link: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/betalingsloven 

Link: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/betalings-

loven/rekvirenttyper-betalingsloven.pdf  

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/betalingsloven
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/betalingsloven/rekvirenttyper-betalingsloven.pdf
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/betalingsloven/rekvirenttyper-betalingsloven.pdf
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13.3.1 Rekvirenttyper  

Introduktion  For at kunne registrere en rekvirent med dertilhørende rekvirenttype og periode, kan entiteten ”Rekvirent” 

tilgås. Denne repræsenterer en specifik rekvirent med en rekvirenttype og periode på et studieforløb. Entiteten 

kan oprettes og modificeres af en studieadministrativ medarbejder. Rekvirenttypen har betydning for indberet-

ning af STÅ.  

Hvis der er angivet rekvirenttype på et studieforløb, nedarves det til indberetningsgrundlagslinjen, når man vil 

indberette STÅ. Der er ingen begrænsning i esas på at oprette flere rekvirenter på samme studerende i samme 

indberetningsperiode. Det betyder, at det er den studieadministrative medarbejderes ansvar, at der kun til-

knyttes én rekvirenttype pr. indberetningsperiode for samme studerende. 

Rekvirenttyper Nedenstående tabel beskriver de forskellige rekvirenttypers kategorisering og hvilken aktør, der er tale om. 

Blanket-

kode 

Rekvirent-

type 

Kategorisering Aktør 

 UVM Rekvirenttypen anvendes til aktivitet, der udløser til-

skud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Uddannelses- og 

Forskningsministeriet 

 ARB Rekvirenttypen benyttes ved indberetningen af aktivi-

tet, der indberettes for børn af udenlandske arbejdsta-

gere fra tredjelande (ikke EU/EØS-lande), der er frita-

get for betalingskrav. Børn af udenlandske arbejdsta-

gere fra tredjelande (ikke EU/EØS-lande), der har op-

holdstilladelse på grundlag af beskæftigelse i Danmark, 

fritages for betalingskrav på erhvervsakademi- og pro-

fessionsbacheloruddannelser. Institutionerne vil mod-

tage taxametertilskud for disse studerende. 

Uddannelses- og 

Forskningsministeriet 

 USB Rekvirenttypen benyttes for udenlandske selvbetalere. Selvbetaler 

 CIR Rekvirenttypen benyttes for udenlandske studerende 

med hel eller delvis friplads. 

 

 BETA 
Rekvirenttypen benyttes for aktivitet under lov om 

åben uddannelse, der gennemføres uden tilskud og 

med fuld deltagerbetaling, jf. PU-lovens § 4. 

Selvbetaler 

 SELV 
Selvstuderende er studerende der, ifølge §5 i Bekendt-

gørelsen for åben uddannelse, ikke deltager i undervis-

ningen, men kun aflægger prøver på ÅU fag. 

Selvbetaler 

A + F KOMA 

AAKA 

Kontanthjælpsmodtager eller integrationsydelsesmod-

tager omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats. Sygedagpengemodtager omfattet 

af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 

der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sy-

gedagpenge. 

Kommunen/Jobcenter 

Anden aktør 

B KOMF 

AAKF 

Fleksjobvisiteret og ledig omfattet af § 2, nr. 7, i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats, og som i medfør af § 73 

b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats deltager i ud-

dannelse. 

Kommunen/Jobcenter 

Anden aktør 

C KOMR 

AAKR 

Revalidend, der modtager revalideringsydelse eller in-

tegrationsydelse, eller for revalidend, der modtager 

kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp 

eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og 

er omfattet af § 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats. 

Kommunen/Jobcenter 

Anden aktør 
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13.3.2 Rekvirent til STÅ indberetning og faktisk optag 

D SJOB 

AAST 

A-kasseforsikret ledig omfattet af lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats, der ikke deltager i uddannelses-

forløbet som led i 6 ugers jobrettet uddannelse. 

Kommunen/Jobcenter 

Anden aktør 

E SJ6L 

AS6L 

A-kasseforsikret ledig omfattet af lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats, der deltager i uddannelsesforløbet 

som led 6 ugers jobrettet uddannelse. 

Kommunen/Jobcenter 

Anden aktør 

G MORY 

AMOR 

Person, der modtager ressourceforløbsydelse efter ka-

pitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik, og er omfattet af § 

2, nr. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Kommunen/Jobcenter 

Anden aktør 

H UAAP 

AUAP 

Person, der er omfattet af § 2, nr. 12, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, og som modtager uddannelses-

hjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv social-

politik, som er uddannelsesparate, og som er under 30 

år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, 

bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er om-

fattet af integrationsprogrammet efter integrationslo-

ven. 

Kommunen/Jobcenter 

Anden aktør 

I UAAP AUAP Person, der er omfattet af § 2, nr. 13, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, og som modtager uddannelses-

hjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv social-

politik, som er aktivitetsparate, og som er under 30 år 

uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bort-

set fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet 

af integrationsprogrammet efter integrationsloven. 

Kommunen/Jobcenter 

Anden aktør 

J FLED 

AFLE 

Person, der er omfattet af lov om uddannelsesordning 

for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. 

Kommunen/Jobcenter 

Anden aktør 

K MAAS 

AMAA 

Person, der er omfattet af kapitel 13 d i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, og som modtager midlertidig 

arbejdsmarkedsydelse efter kapitel 9 b i lov om ar-

bejdsløshedsforsikring m.v. 

Kommunen/Jobcenter 

Anden aktør 

L MJAF 

AMJA 

Person, som modtager ressourceforløbsydelse efter 

kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik, og som er beret-

tiget til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Kommunen/Jobcenter 

Anden aktør 

M KOYD 

AOUY 

Person, som er omfattet af kapitel 13e i lov om en ak-

tiv beskæftigelsesindsats, og som er omfattet af lov 

om kontantydelse. 

Kommunen/Jobcenter 

Anden aktør 

Tabel 132 - Rekvirenttyper og blanketkoder 

Introduktion Til brug for opkrævning samt indberetning af STÅ, kan studieadministrative medarbejdere registrere en rekvi-

rent, samt typen af rekvirent og tilknytte en periode for rekvirenten på et studieforløb. 

  

Rekvirent ved OU Rekvirenten, der oprettes på et studieforløb, skal sættes med perioder (start- og slutdatoer), der svarer til peri-

oderne på PUE'erne for semestret/studieforløbet.  

Bemærk: Kun rekvirenttyperne UVM og ARB er ressourceudløsende  
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13.4 Gebyrtyper 

Rekvirent ved ÅU Rekvirenten, der oprettes på et studieforløb, skal sættes med perioder (start-og slutdatoer), der svarer til peri-

oden på PUE'en for studieforløbet. 

Rekvirent for 
internationalisering 

Rekvirenttype tages ud fra hvilken rekvirenttype, der er knyttet til studieforløbet på startdatoen for internatio-

naliseringsforløbet, således at det følger samme datoer, som er afgørende for indberetningsperioden som in-

ternationaliseringsforløbet indberettes i. 

Rekvirent ved 
indberetning af 
faktisk Optag 

Rekvirentens startdato skal dække studiestartsperioden, dvs. ved sommerstart skal rekvirentens startdato 

være 1/8, ved vinterstart skal rekvirentens startdato være 1/1. 

 

For nyoptagne ordinære studerende gælder således, at startdato på rekvirentperioden altid skal være 1/8 hen-

holdsvis 1/1, da der sandsynligvis ikke findes PUE'er med tidligere startdatoer på studieforløbet. 

Introduktion 

 

En gebyrtype bestemmer, hvordan og hvor meget, der skal betales, og danner grundlag for faktureringsgrund-

lagslinjerne. Det betyder, at gebyrtypen indeholder beløbets størrelse og valuta, og hvilken kontering der bru-

ges (i form af dimensioner), når betalingen skal bogføres i Navision STAT. Gebyrtypen bestemmer ligeledes, 

hvor faktureringsgrundlaget skal oprettes, eftersom debitortypen er angivet her. 

 

Figur 421 – Gebyrtypen 

Sektionen ”Gebyrtype” indeholder det angivne navn for gebyrtypen, hvilken debitortype denne gebyrtype skal 

anvendes på, en valgfri beskrivelse, et felt der angiver, om gebyrtypen er en skabelon eller en kopi, henvisning 

til skabelonen (hvis typen er kopi), kategori for gebyrtypen, valuta som beløbet skal betales i, beløbets stør-

relse og status på gebyrtypen (kladde eller godkendt). 

Hvis ”Debitortypen” ikke angives og feltet efterlades tomt, bruges den debitortype der er angivet på ansøgnin-

gen for optag på ÅU. 

Sektionen ”Kontering” indeholder information om den finanskonto og de dimensioner, der hører til den juridi-

ske uddannelsesinstitution. Navnene på dimensionerne kan foruddefineres på den juridiske uddannelsesinsti-

tution, i henhold til de dimensioner, som den pågældende institution har angivet i Navision STAT. Talværdierne 
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for dimensionerne kan udfyldes manuelt på gebyrtypen gennem et opslag til de eksisterende dimensioner. Hvis 

talværdierne er udfyldt på den juridiske afdeling, udfyldes de automatisk på gebyrtypen. 

Sektionen ”Kopier af gebyrtyper” indeholder alle de gebyrtyper, som er kopier af den pågældende gebyrtype, 

hvis den pågældende gebyrtype er af typen skabelon. Først når skabelonen knyttes til en PUE, dannes der en 

kopi af gebyrtypen. Efterfølgende vises kopien på skabelonen og kan tilrettes i forhold til den enkelte PUE. 

Anvendelse Gebyrtyper tilknyttes PUE’er for at tilføje en betalingsdimension til faget (PUE’en). Gebyrtypen definerer pri-

sen, eller dele af den, for faget og indeholder også betalings- og bogføringsinformationen for Navision STAT. 

Der kan tilknyttes flere gebyrtyper til faget, hvis der er flere kategorier eller, hvis betalingen skal deles op og for 

eksempel bogføres på forskellige kontostrenge i Navision STAT. 

Ligeledes er det gebyrtypen, via feltet debitortype, der bestemmer, hvilken debitortype der står som betaler af 

det pågældende fag eller dele af faget. 

Oprettelse Gebyrtyper oprettes som skabeloner, og når de tilknyttes en PUE, oprettes der en kopi af gebyrtypen. På 

denne måde er det muligt at genbruge gebyrtyper og kontostrenge. Ændringer i en skabelon, slår ikke igennem 

i de kopier, der måtte være dannet på baggrund af skabelonen. Det er ikke muligt at oprette en gebyrtype med 

typen kopi. Det er muligt at massetilknytte en gebyrtype til flere PUE’er. Læs mere i afsnit 6.3.1 - Planlægnings-

uddannelseselementets sektioner og felter, under Gebyrtyper (12). 

Det er kun institutionsspecialister, der kan oprette gebyrtyper med typen skabelon. Når man godkender en ge-

byrtype til brug som skabelon, laver esas et tjek mod Navision STAT på om dimensioner og finanskonto er gyl-

dige eller ej. 

Man kan på entitetsposten for den overordnede juridiske afdeling, angive dimensionsnavne. Disse dimensions-

navne bruges så på alle gebyrtyper man opretter i esas. 

 

Klargør PUE til 
fakturering 

Det er muligt at knytte en gebyrtype til en PUE. Gebyrtypen oprettes af institutionsspecialisten som typen 

”Skabelon”, og kan tilknyttes PUE’en som en kopi.  

 

Figur 422 – Visning af undergitteret ”Gebyrtyper” på PUE’en 

Tip: På visningen ”Gebyrtype skabeloner” er det muligt at masseredigere gebyrtyper, 

så det blandt andet er muligt at ændre på status, debitortype, valuta og beløb. 
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13.4.1 Kontering 

For at tilknytte gebyrtypen skal den studieadministrative medarbejder i undergitteret ”Gebyrtyper”, klikke på 

”+”’. Når felterne på gebyrtypen er udfyldt, skal statussen ændres fra ”Kladde” til ”Godkendt”, før at den kan 

anvendes. Når statussen er ændret til ”Godkendt”, vil der fremgå en hængelås på gebyrtypen, da det ikke læn-

gere vil være muligt at redigere i den.  

Hvis man ønsker at rette i en allerede godkendt gebyrtype, er det muligt at ændre status på gebyrtype fra 

”Godkendt” tilbage til ”Kladde” og derved ændre i gebyrtypen. Når man ændrer gebyrtypen fra at være status 

”Kladde” til ”Godkendt”, vil de udfyldte dimensioner, der angives på gebyrtypen, blive verificeret mod Navision 

STAT. Dette vil betyde, at hvis man forsøger at bruge en dimension, der ikke er gyldig, vil man få en fejlbesked 

om, at dimensionen ikke er gyldig. Hvis en gebyrtype ikke har status ”Godkendt”, når der sker en tilmelding til 

en PUE (automatisk oprettelse af faktureringsgrundlag sker også her), vil der ikke blive oprettet fakturerings-

grundlagslinjer for gebyrtypen. 

 

Når en GUE tilmeldes PUE’en (for ÅU og IDV), vil der automatisk oprettes en faktureringsgrundlagslinje(r) sam-

tidig med, at faktureringsgrundlaget oprettes. Debitoren på faktureringsgrundlaget vil blive sat efter det, der er 

angivet på ansøgningen, og faktureringsgrundlagslinjen oprettes på baggrund af gebyrtypen.  

Hvis der oprettes eller godkendes en gebyrtype på en PUE, der allerede har GUE’er tilknyttet, oprettes der en 

faktureringsgrundlagslinje på det pågældende faktureringsgrundlag, såfremt der ikke eksisterer en fakture-

ringsgrundlagslinje i forvejen med samme kombination af debitortype og gebyrkategori.  

Studieadministrative medarbejdere kan følge med i status over betaling til PUE’en i undergitteret ”Status over 

betaling”. Undergitteret viser en listevisning over alle faktureringsgrundlagslinjer, der relaterer sig til PUE’en. 

Der kan være forsinkelser i oprettelsen af listevisningen. Man kan trykke F5 undervejs i processen. 

 

Figur 423 – Visning af undergitteret ”Status over betaling” på en PUE 

Introduktion I sektionen kontering på gebyrtypen fremgår finanskonto-feltet og eventuelle dimensioner. Det er feltet ”Fi-

nanskonto”, der valideres i Navision STAT, og som skal findes i Navision STAT, før det kan bruges i esas. 

Bemærk: Rettelser vil ikke få effekt bagudrettet. Det vil sige, at hvis man retter i en ge-

byrtypeskabelon- eller kopi, vil rettelser ikke træde i kraft på eksisterende fakture-

ringsgrundlagslinjer. 
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13.5 Faktureringsgrundlag 

Dimensioner synkroniseres fra Navision STAT en gang i timen. Dimensionerne hentes ned for den overordnede, 

juridiske institution, og er således tilgængelig på tværs af institutionen og dens underafdelinger. Hvis dimensio-

nen er udløbet som følge af at slutdatoen er overskredet, eller dimensionen er blokeret, vil dimensionen inakti-

veres efter synkroniseringen med Navision STAT. 

Introduktion 
      

 
Økonomi  Faktureringsgrundlag  Faktureringsgrundlag 

Et faktureringsgrundlag indeholder de faktureringsoplysninger, som sendes til Navision STAT, og som opkræves 

eller krediteres hos debitoren. 

 

Figur 424 – Faktureringsgrundlag 

1. Sektionen ”Faktureringsoplysninger” indeholder oplysninger om, hvem debitoren er, hvilken type 

faktureringsgrundlag der er tale om (faktura eller kreditnota), beløb og restbeløb til betaling (begge 

felter udfyldes automatisk), status for faktureringsgrundlaget, datoer for fakturering, forfald og beta-

ling, eventuel kontaktperson for faktureringsgrundlaget, faktureringsnummer (udfyldes automatisk 

fra Navision STAT), henvisning til et eventuelt krediteret faktureringsgrundlag og eventuelle fejlbe-

skeder fra Navision STAT efter afsendelse.  

2. Debitorfeltet udfyldes automatisk, hvis faktureringsgrundlaget er oprettet automatisk. Hvis fakture-

ringsgrundlaget oprettes manuelt, skal brugeren selv angive debitoren. 

 

Sælgerkode: Sagsbehandleren kan vælge at udfylde en sælgerkode på faktureringsgrundlaget. Hvis 

ikke feltet udfyldes, vil faktureringsgrundlaget ved afsendelse automatisk udfyldes med den bruger, 

som har afsendt faktureringsgrundlaget. Sælgerkoden oprettes i Navision med brugerens initialer. 

3. Sektionen ”Faktureringsgrundlagslinjer” er en liste med de faktureringsgrundlagslinjer, der er tilknyt-

tet faktureringsgrundlaget. 
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4. Sektionen ”Kreditnota” indeholder den eventuelle kreditnota der krediterer faktureringsgrundlaget. 

5. Sektionen ”Kundeoplysninger” indeholder information om debitoren. Sektionen udfyldes manuelt og 

er typisk kun udfyldt, hvis der er tale om en debitor af typen virksomhed/institution. Kundeoplysnin-

gerne sendes med til Navision STAT. 

6. Sektionen ”Betalingstilsagn” viser det betalingstilsagn, der eventuelt er foretaget på fakturerings-

grundlaget. Betalingstilsagn oprettes fra kontekstmenuen. 

7. Sektionen ”Debitoroplysninger” indeholder centrale oplysninger om debitoren på faktureringsgrund-

laget. Her er debitor en person, der vises derfor CPR-numre. Hvis debitor er en virksomhed/institu-

tion, vises CVR-nummer, eventuelt P-nummer og EAN-nummer. 

Sektionen ”Institutionsoplysninger” vises hvis debitor er en virksomhed/institution. Hvis debitor er en person, 

vises i stedet personoplysningerne. 

Anvendelse Faktureringsgrundlaget kan have to typer, faktura og kreditnota. De to typer er beskrevet i nedenstående ta-

bel. 

Faktura Kreditnota 

Betales af debitoren. Sendes til opkrævning i Na-

vision STAT, fra esas. 

Bagvedliggende faktura er krediteret, og oprinde-

lig debitor skal have penge tilbage. Sendes til kre-

ditering i Navision STAT, fra esas. 

Tabel 133 - Faktureringsgrundlaget: Anvendelse 

Både afsendelse af faktura og kreditnota er manuelle processer som den studieadministrative medarbejder 

skal køre. 

Faktureringsgrundlaget kan antage følgende statusser: 

• Klar til afsendelse 

• Afsendt 

• Opkrævet 

• Betalt 

• Ikke betalt 

• Delvist betalt 

Status ”Delvist betalt” sættes hvis fakturabeløbet ikke er det samme som restbeløbet, og restbeløbet ikke er 

tomt. Status angives af det natlige job, der synkroniserer med Navision STAT. 

Faktureringsdato og forfaldsdato sættes som udgangspunkt af Navision STAT ud fra den master-skabelon, der 

er angivet, medmindre andet er angivet på faktureringsgrundlaget. Når faktureringsgrundlaget er afsendt, kan 

man ikke længere foretage ændringer i det. 

Som bruger skal man være opmærksom på, at der vil forekomme en fejlmelding i tilfælde af, at der er tilknyttet 

to juridiske afdelinger på den samme virksomhed/debitor. I det tilfælde vil afsendelse af faktureringsgrundla-

get automatisk blive sat til ”fejlet”, da der kun er mulighed for at tilknytte én ”Institutionsoplysninger” på den 

gældende virksomhed/institution, med samme ejer.  

Oprettelse Et faktureringsgrundlag oprettes enten automatisk eller manuelt. Dette er afhængigt af hvilken type af stude-

rende, der er tale om, samt hvilken type uddannelse, den studerende er indskrevet på. 

Et faktureringsgrundlag for… Oprettes når… 
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OU, med rekvirent Selvbetaler 1. semester: Når ansøgningen er godkendt, rekvirenten er 

tilmeldt uddannelsen og der er 14 dage til semesterstart. 

Manuel oprettelse. 

2. semester og efterfølgende semestre: Når den stude-

rende er aktiv på uddannelsen, og der er 14 dage til næste 

semesterstart. Manuel oprettelse. 

OU, med rekvirent kommune/an-

den aktør 

Den studerende har bestået alle fag, alle ECTS-point er 

godkendt og semestret er færdiggjort. Oprettes manuelt. 

Bemærk at der også skal opsættes en rekvirent på ansøg-

ningen eller studieforløbet. Manuel oprettelse. 

ÅU Den studerendes ansøgning er godkendt og overført til et 

studieforløb. Oprettes automatisk. 

IDV IDV-kurset er sat op. Såfremt der ikke indlæses ansøgere 

og ansøgninger, skal faktureringsgrundlaget oprettes ma-

nuelt. 

Tabel 134 - Faktureringsgrundlaget: Oprettelse 

For betaling af OU, sker der ikke automatisk oprettelse af faktureringsgrundlag og faktureringsgrundlagslinjer. 

Den studieadministrative medarbejder skal derfor oprette faktureringsgrundlag og faktureringsgrundlagslinjer, 

når de pågældende kriterier (nævnt i ovenstående tabel), er opfyldte. Det samme gælder IDV-kurser hvor der 

ikke sker en tilmelding af deltagere. 

Oprettelse af 
faktureringsgrundlag 
på ansøgning for ÅU 
og IDV 

Der eksisterer en relation mellem ansøgning og faktureringsgrundlagslinje, hvor der er mulighed for at faktu-

rere en ansøgning. 

På Åben Uddannelse-formularen for ansøgninger, findes feltet ”Skal faktureres”. Dette felt angiver, om debitor 

skal faktureres på ansøgningsstadiet fremfor GUE’en; altså når ansøgningen er færdigbehandlet og kan overfø-

res til studieforløb.  

Feltet ”Skal faktureres” er som standard sat til ”Nej”. Hvis dette felt sættes til ”Ja”, vil der blive oprettet faktu-

reringsgrundlag og faktureringsgrundlagslinjer på ansøgningen ud fra gebyrtyperne på den PUE, som ansøger 

har søgt.  

Faktureringsgrundlagslinjen vil i dette tilfælde være relateret til ansøgningen, og ikke GUE’en. Fakturerings-

grundlaget vil ligge på den debitor der er angivet på ansøgningen. Hvis debitor er angivet til ”Person”, oprettes 

person-entitetsposten, hvis den ikke eksisterer i forvejen, så snart der angives ”Ja” i feltet ”Skal faktureres” på 

ansøgningen. Hvis debitor er angivet til institution/virksomhed, oprettes faktureringsgrundlaget på den pågæl-

dende institution/virksomhed. 

Det er muligt at registrere betalingsoplysningerne ”Kundereference” og ”Kundeordrenr.” på ansøgningen. 

Disse oplysninger overføres til det faktureringsgrundlag der dannes, når man sætter ”Ja” i feltet ”Skal fakture-

res" på ansøgningen.  

Betaling og kreditering af faktureringsgrundlag, som er oprettet på baggrund af en ansøgning, benytter samme 

regler og flow som faktureringsgrundlag oprettet efter overførsel af ansøgning til studieforløb. 

Oprettelse af 
faktureringsgrundlag 
til en person 

Det er muligt at oprette et faktureringsgrundlag til en person. Det gælder både for personer, der har tilknyttet 

et ÅU og et OU studieforløb. Det gøres ved at oprette et faktureringsgrundlag fra personentiteten ved at trykke 

på ”+” i undergitteret ”Faktureringsgrundlag”. Ved oprettelse af et faktureringsgrundlag er felterne ”Debitor” 

og ”Type” obligatorisk at udfylde.  
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Figur 425 – Visning af undergitteret ”Faktureringsgrundlag” fra personentiteten 

Oprettelse af 
faktureringsgrundlag
- og linje til flere 
personer på én gang 

Det er muligt at oprette et faktureringsgrundlag og faktureringsgrundlagslinje til flere personer på én gang. 

Brugeren skal først oprettes faktureringsgrundlag for personerne, før der kan oprettes faktureringsgrundlags-

linjer, da en faktureringsgrundlagslinje bliver dannet på baggrund af et faktureringsgrundlag. Det gøres ved at 

udfylde følgende punkter: 

1. Hent skabelon til import fra entiteten ”Faktureringsgrundlag”, udfyld den og importér den tilbage til 

esas.  

Det kan man gøre ved at vælge ”Hent skabelonen til import” [1], når brugeren har tilgået entiteten ”Fakture-

ringsgrundlag”. 

 

Figur 426 – Visning af feltet ”Hent skabelon til import” 

Når skabelonen er åbnet i Excel, kan data fyldes i de relevante kolonner. Skabelonen til import indeholder på 

forhånd en prædefineret struktur, baseret på relevante felter for den entitetslistevisning, man har hentet ska-

belonen fra. Efter skabelonen er udfyldt med den ønskede data, skal den gemmes lokalt på computeren. Heref-

ter trykker man på knappen "Importér data”, vælger ”Vælg fil” og fremsøger den gemte fil. Herefter trykkes på 

”Næste”.  
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Når importen er fuldført, kan de nyoprettede poster findes i esas, under faktureringsgrundlagsentitet.  

2. Gentag processen med at udfylde en skabelon til import, denne gang fra entiteten ”Fakturerings-

grundlagslinje”.  Indsæt faktureringsgrundlagets GUID (Globally Unique Identifier). 

For at danne en faktureringsgrundlagslinje, kan processen gentages ved at hente en ny skabelon ned fra entite-

ten ”Faktureringsgrundlagslinjer”, udfylde data i de relevante kolonner og importere filen filbage til esas. I ska-

belonen ses ”Kolonne E - Faktureringsgrundlag”. Se nedenstående afsnit for at se, hvordan en GUID oprettes. 

3. Importér skabelonen tilbage til esas 

Efter skabelonen til faktureringsgrundlagslinje er udfyldt med den ønskede data, skal den gemmes lokalt på 

computeren. Herefter trykker man på knappen "Importér data”, vælger ”Vælg fil” og fremsøger den gemte fil. 

Herefter trykkes på ”Næste”. Brugeren kan følge med i importen ved at tilgå arbejdsområdet ”Administration”, 

og vælge entiteten ”Data import”. 

 

Figur 427 – Visning af ”Mine importer” fra entiteten ”Data import” 

Oprettelse af 
faktureringsgrundlag
ets GUID 

En GUID er en række numre, som er unikt for et faktureringsgrundlag, og som bruges til at definere, hvilket fak-

tureringsgrundlag linjen skal dannes på. For at udfylde ”kolonnen E” kan brugeren enten eksportere fakture-

ringsgrundlagene i en CSV-fil for at finde faktureringsgrundlagets GUID (Globally Unique Identifier) og kopiere 

det ind. Når CSV-filen er eksporteret ned, kan faktureringsgrundlagets GUID findes i kolonne A. Denne kolonne 

er som udgangspunkt skjult, for at undgå, at data ændres. 
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13.6 Faktureringsgrundlagslinje 

Figur 428 – Eksempel på en GUID  

Brugeren kan også vælge at trykke på ”Send et link via e-mail” fra kontekstmenuen (fra et faktureringsgrund-

lag), og så kopiere den streng der står mellem ”%7b” og ”%7d” i linket. 

Eksempel:  https://esas.prod.ufmit.dk/main.aspx?etc=10061&extraqs=formid%3d02be524c-02e0-4a04-a63a-

b1e70899k47b&id=%7bEA8C4447-949E-EB11-A2DF-005056B2D348%7d&pagetype=entityrecord 

 

Figur 429 – Eksempel på at kolonnen ”Faktureringsgrundlag” er udfyldt med dens unikke GUID fra fakturerings-

grundlaget. 

Relationer Faktureringsgrundlaget er direkte relateret til debitoren, det vil sige enten virksomheden/institutionen eller 

personen og direkte til de faktureringsgrundlagslinjer, der er tilknyttet til faktureringsgrundlaget. 

Endvidere er faktureringsgrundlaget indirekte relateret til Navision STAT, eftersom det er med entiteten faktu-

reringsgrundlag, at esas og Navision STAT kommunikerer. Der sker en udveksling af information fra fakture-

ringsgrundlaget til Navision STAT, og fra Navision STAT til esas (betalingsstatus og betalingsdato). 

Introduktion 
      

 
Økonomi  Faktureringsgrundlag  Faktureringsgrundlagslinje 

En faktureringsgrundlagslinje indeholder oplysninger om betaling af én post. Linjen forbinder de gebyroplysnin-

ger, der er angivet på gebyrtypen med de faktureringsoplysninger, der er angivet på faktureringsgrundlaget. 

https://esas.prod.ufmit.dk/main.aspx?etc=10061&extraqs=formid%3d02be524c-02e0-4a04-a63a-b1e70899k47b&id=%7bEA8C4447-949E-EB11-A2DF-005056B2D348%7d&pagetype=entityrecord
https://esas.prod.ufmit.dk/main.aspx?etc=10061&extraqs=formid%3d02be524c-02e0-4a04-a63a-b1e70899k47b&id=%7bEA8C4447-949E-EB11-A2DF-005056B2D348%7d&pagetype=entityrecord
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Figur 430 – Faktureringsgrundlagslinjen 

Sektionen ”Faktureringsoplysninger” viser faktureringsgrundlaget for linjen, status på linjen, type (faktura eller 

kreditnota), om linjen er krediteret (Ja eller Nej) og en henvisning til en eventuel krediteret linje. 

Sektionen ”Gebyroplysninger” viser GUE’en, der betales for, kontostrengen som betalingen bogføres på i Navi-

sion STAT, kategori for betalingen, beløbet der skal betales og i hvilken valuta, samt en beskrivelse af det på-

gældende gebyr. 

Beskrivelsesfeltet på faktureringsgrundlagslinjer bliver automatisk udfyldt med følgende informationer, når der 

afsendes til Navision (og vil være låst for manuel redigering): 

• Den studerendes fulde navn 

• Navn på PUE 

• Semester (hvis udfyldt på GUE) 

• Start-og slut for GUE 

• CPR nr. (hvis dokumentafsendelsesmetoden er E-bilag på den tilknyttede debitor) (bemærk CPR-

nummer kan være fiktivt) 

Sektionen ”Kontering” indeholder oplysninger om den finanskonto og de dimensioner, der benyttes til betaling 

af faktureringsgrundlagslinjen. 

Anvendelse Faktureringsgrundlagslinjer anvendes til at betale for en GUE. Linjerne anvendes til at sende betaling for de ge-

byrtyper, der er tilknyttet PUE’en, til Navision STAT på baggrund af de GUE’er, der er oprettet mellem PUE’en 

og den studerendes studieforløb. 

Når ansøgning bliver 
til studieforløb (ÅU) 

Faktureringsgrundlagslinjen oprettes automatisk for ÅU og IDV, samtidigt som faktureringsgrundlaget oprettes. 

Faktureringsgrundlagslinjerne oprettes på baggrund af gebyrtypen på PUE’en.  

Oprettelse af en faktureringsgrundlagslinje sker fx, når sagsbehandleren overfører en ansøgning til et studiefor-

løb (ÅU). Såfremt, der ligger en godkendt gebyrtype på PUE’en, og der er angivet en debitor på ansøgningen 
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13.7 Samlefaktura 

(dette er et påkrævet felt), vil der automatisk oprettes en faktureringsgrundlagslinje(r) samtidig som fakture-

ringsgrundlaget oprettes. Debitoren på faktureringsgrundlaget vil blive sat efter det, der er angivet på ansøg-

ningen, og faktureringsgrundlagslinjen oprettes på baggrund af gebyrtypen på PUE’en. 

Ny GUE på PUE på 
eksisterende 
studieforløb (ÅU) 

Når en GUE oprettes på en PUE, oprettes der automatisk en faktureringsgrundlagslinje såfremt, der ligger en 

godkendt gebyrtype på PUE’en og der er angivet en debitor på ansøgningen (dette er et påkrævet felt). Der 

bliver oprettet et nyt faktureringsgrundlag, med samme debitor, som der er angivet på ansøgningen. Linjen 

forbinder de gebyroplysninger, der er angivet på gebyrtypen med de faktureringsoplysninger, der er angivet på 

faktureringsgrundlaget. 

GUE’er hvis 
relaterede PUE får 
en gebyrtype 

Hvis der oprettes eller godkendes en gebyrtype på en PUE, der har GUE’er tilknyttet, oprettes der en fakture-

ringsgrundlagslinje på det pågældende faktureringsgrundlag, såfremt der ikke eksisterer en faktureringsgrund-

lagslinje i forvejen med samme kombination af debitortype og gebyrkategori. Det er muligt at gentage godken-

delsen af en gebyrtype, så der oprettes ny faktureringsgrundlagslinjer automatisk. 

Såfremt der ikke er oprettet linjer automatisk, kan de også oprettes manuelt. For manuel oprettelse, kræver 

det, at man kender det faktureringsgrundlag, linjen skal fremgå på, GUE’en der skal betales for og beløbets 

størrelse, samt på hvilke dimensioner betalingen skal bogføres i Navision STAT. 

Relationer Faktureringsgrundlagslinjen er relateret direkte til faktureringsgrundlaget, dimensionerne og GUE’en på den 

studerende. 

Indirekte er faktureringsgrundlagslinjen relateret til gebyrtypen og PUE’en, eftersom gebyrtypen bestemmer, 

hvad der skal betales og hvortil, mens PUE’en bestemmer, hvad der skal betales for. 

Introduktion Hvis man ønsker at samle flere faktureringsgrundlagslinjer, der har samme virksomhed som debitor, kan man 

vælge at flytte flere faktureringsgrundlagslinjer til ét faktureringsgrundlag. 

For at flytte flere faktureringsgrundlagslinjer til ét faktureringsgrundlag, kan man starte med at finde et faktu-

reringsgrundlag [1], som man bruger som grundlag for samlefakturaen. Det kan enten være et eksisterende 

faktureringsgrundlag eller et nyt, som man opretter. 
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Dernæst kan man finde de faktureringsgrundlagslinjer, der skal flyttes til samlefakturaen. Dette kan gøres ved 

at lave avanceret søgning. På listevisningen med resultaterne fra den avancerede søgning, kan man vælge at 

lave en masseredigering af faktureringsgrundlagslinjerne. Inde på masseredigeringsformularen, kan man i fel-

tet ”Faktureringsgrundlag” vælge at slå flere poster op for at søge efter det faktureringsgrundlag, fakturerings-

grundlagslinjerne skal skifte til. 

 

Følgende forudsætninger skal være opfyldt for, at det kan lade sig gøre at lave en samlefaktura: 

• At der er dannet faktureringsgrundlag som minimum en eller flere faktureringsgrundlagslinjer. 

• At debitor er den samme for alle faktureringsgrundlag. 

• At udvælge et faktureringsgrundlag, der skal være faktureringsgrundlag for samlefakturaen. Det kan 

enten være et eksisterende faktureringsgrundlag eller et nyt, som man opretter. 
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Anvendelse Ved at bruge avanceret søgning (læs mere i afsnit 2.7 Avanceret søgning) kan man fremsøge de fakturerings-

grundlagslinjer man gerne vil have flyttet til ét, samlet faktureringsgrundlag. Der er oprettet en række skabelo-

ner, man kan bruge som udgangspunkt for sin flytning. På Figur 431 - Skabeloner til samlefaktura, kan man i 

markeringen, se de skabeloner der ligger i esas. 

 

Figur 431 - Skabeloner til samlefaktura 

Hvis man vil fremsøge faktureringsgrundlagslinjer for studerende på samme hold, kan man bruge den skabelon 

der hedder ”Skabelon: Samlefaktura for (et) hold”. Se Figur 432 - Brug af skabelon til samlefaktura. 

 

Figur 432 - Brug af skabelon til samlefaktura 

I de felter, der er markeret med 1 på Figur 432 - Brug af skabelon til samlefaktura, kan man søge efter fakture-

ringsgrundlag med værdier i følgende felter: 

• Debitor 

• Kundeordrenummer 
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• Kundereference 

• Kontostreng 

• Forfaldsdato 

• Status 

I det felt, der er markeret med 2 på Figur 432 - Brug af skabelon til samlefaktura, skal man angive det hold, 

man vil søge efter. 

Hvis man ikke vil søge ved hjælp af et eller flere af felterne, kan man slette felterne fra søgningen. 

Når man har fremsøgt de faktureringsgrundlagslinjer, man vil behandle, skal man markere dem og vælge at 

redigere dem. I redigeringsvinduet skal man vælge det nye faktureringsgrundlag, som de valgte fakturerings-

grundlagslinjer skal tilhøre. Læs mere om masseredigering i afsnit 3.7 Masseredigering. 

Bemærk, at efter flytning af linjerne, vil der være faktureringsgrundlag tilbage i esas, som potentielt ingen linjer 

har, og dermed er overflødige. Disse kan fremsøges ved en avanceret søgning og herefter slettes. 

Oprydning efter 
samlefaktura 

Når man har lavet en samlefaktura, det vil sige flyttet flere faktureringsgrundlagslinjer til ét faktureringsgrund-

lag, står man tilbage med flere tomme faktureringsgrundlag på samme debitor.  

For at finde de faktureringsgrundlag, der nu ikke har nogle faktureringsgrundlagslinjer, kan man søge efter: 

# Felt/relateret Operator Værdi 

1 Søg efter  - Faktureringsgrundlag 

2 Status Er lig med ”Fejlet” og ”Kladde” 

3 Debitor Er lig med Pågældende debitor 

4 Faktureringsgrundlagslinjer, under 

relaterede  

Indeholder ikke data - 

Tabel 135 - Avanceret søgning, faktureringsgrundlag uden faktureringsgrundlagslinjer 

 

Figur 433 – Eksempel på avanceret søgning,  

På listevisningen med resultaterne fra den avancerede søgning, skal man nu deaktivere faktureringsgrundla-

gene. Det kan man gøre ved at vælge alle poster på listevisningen og trykke ”Deaktivér”. 
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13.8 Opsplitning af en faktureringsgrundlagslinje mellem to debitorer 

 

13.9 Opdeling på to betalere 

 

13.10 Afsendelse af faktureringsgrundlag til Navision STAT 

Oprettelse Det er muligt at opsplitte en faktureringsgrundlagslinje mellem to debitorer (fx den studerende og vedkom-

mendes arbejdsgiver). Det gøres ved at tilgå beløbet på faktureringsgrundlagslinjen [1] og nedskrive det til det 

korrekte beløb, såfremt linjen er i status ”Kladde”. Når beløbet af nedskrevet, kan brugeren oprette et nyt fak-

tureringsgrundlag og ny en faktureringsgrundlagslinje til den øvrige betaler, hvor beløbet sættes til det reste-

rende beløb. 

 

Hvis faktureringsgrundlagslinjen allerede er betalt til Navision STAT, kan beløbet ikke nedskrives. Brugeren kan 

i dette tilfælde lave en fuld kreditering af faktureringsgrundlaget. Læs mere om hvordan man krediterer i af-

snittet 13.11 - Kreditering og delvis kreditering.  

Når faktureringsgrundlaget er krediteret, kan brugeren oprette en ny faktureringsgrundlag- og linje, hvor belø-

bet nedskrives til det korrekte beløb. Slutteligt kan brugeren oprette et faktureringsgrundlag og en fakture-

ringsgrundlagslinje til den øvrige betaler. 

Oprettelse For at opdele en betaling på to betalere, hvis for eksempel et jobcenter betaler uddannelsen og den stude-

rende betaler bøgerne, skal man oprette et nyt faktureringsgrundlag og flytte faktureringsgrundlagslinjen til 

det nye faktureringsgrundlag. 

Man opretter et nyt faktureringsgrundlag på den debitor, der ikke har et i forvejen, og udfylder det med de på-

krævede oplysninger. Når faktureringsgrundlaget er oprettet, kan man tilgå den eller de faktureringsgrundlags-

linjer, der skal flyttes, og redigere deres tilknytning til det nuværende faktureringsgrundlag. 

Man skal oprette det nye faktureringsgrundlag og flytte faktureringsgrundlagslinjerne, inden faktureringen 

sker. 

Introduktion Når et faktureringsgrundlag er klar til afsendelse, køres arbejdsprocessen ”Afsendelse af faktureringsgrundlag”. 

Derefter følger en proces mellem Navision STAT og debitoren, hvor der sendes information tilbage til esas. 
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13.11 Kreditering og delvis kreditering 

 

Figur 434 - Afsendelse af faktureringsgrundlag (type=faktura) til Navision STAT 

Proces for afsendelse af faktureringsgrundlag med typen ”faktura” til Navision STAT: 

1. Faktureringsgrundlaget har status kladde og er klar til afsendelse. Arbejdsprocessen ”Afsendelse 

af faktureringsgrundlag” køres. 

2. Navision STAT validerer at debitor er gyldig og findes i Navision STAT. Hvis debitor ikke findes, 

oprettes den i Navision STAT. Hvis debitoren ikke er gyldig, sendes der en fejlbesked fra Navision 

STAT til esas. 

3. Hvis debitor er gyldig, opretter Navision STAT fakturaen og sender fakturanummer til esas. 

4. Status ændres til afsendt i esas. 

5. Navision STAT bogfører fakturaen og sender til opkrævning. 

6. Navision STAT sender status opkrævet til esas. 

7. Debitor modtager fakturaen. 

8. Debitor betaler fakturaen. 

9. Betalingen registreres i Navision STAT. 

10. Navision STAT tjekker i det natlige job, om der er sket ændringer, og sender status betalt til esas 

og restbeløbet på faktureringsgrundlaget sættes til nul. 

Introduktion I esas er det muligt at angive, om en betaling skal krediteres eller delvist krediteres. Der kan krediteres et fuldt 

faktureringsgrundlag, eller der kan krediteres en eller flere faktureringsgrundlagslinjer afhængigt af, hvad der 

er behov for. 

En kreditering angiver, afhængigt af status på faktureringsgrundlaget eller faktureringsgrundlagslinjen, at beta-

lingen ikke skal gennemføres, eller at den skal tilbageføres til den oprindelige debitor. 
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Figur 435 - Afsendelse af faktureringsgrundlag (type=kreditnota) til Navision STAT 

Proces for afsendelse af faktureringsgrundlag med typen ”kreditnota” til Navision STAT: 

1. Arbejdsprocessen ”Kreditér” køres, og der dannes en kopi af det oprindelige fakturerings-

grundlag. Kopien har typen ”kreditnota”. 

2. Faktureringsgrundlaget har status kladde og er klar til afsendelse. Arbejdsprocessen ”Afsen-

delse af faktureringsgrundlag” køres. Faktureringsgrundlaget ændrer status til ”Klar til af-

sendelse” efter arbejdsprocessen er kørt. 

3. Navision STAT validerer at debitor er gyldig og findes i Navision STAT. 

4. Hvis debitor er gyldig, opretter Navision STAT kreditnota og sender kreditnotanummeret til 

esas (noteres i feltet faktureringsnummer, selvom der er tale om kreditnota. Begynder altid 

med ”4”).  

5. Status ændres til afsendt i esas. 

6. Navision STAT bogfører kreditnota og sender til opkrævning. 

7. Navision STAT sender status opkrævet til esas efter det natlige job har kørt. 

8. Debitor modtager kreditnota. 

9. Debitors betaling krediteres. 

10. Krediteringen registreres i Navision STAT. 

Bemærk: Såfremt en deltagerbetaling på ÅU krediteres, udløses der ikke STÅ. Hvis kre-

diteringen sker efter STÅ-indberetningen, dannes der et supplerende indberetnings-

grundlag, som korrigerer for den indberettede STÅ. 
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13.12 Behandling af fejlbeskeder fra Navision STAT 

11. Navision STAT tjekker i det natlige job om der er sket ændringer, og sender status betalt til 

esas og restbeløbet på faktureringsgrundlaget sættes til nul. Den faktura, der er krediteret, 

er nu blevet udlignet af kreditnotaen. 

Kreditering af 
faktureringsgrundlag 

For at kreditere et faktureringsgrundlag, skal man enten vælge faktureringsgrundlaget på listevisningen, eller 

stå på skærmbilledet for det pågældende faktureringsgrundlag, og køre den arbejdsproces der hedder ”Kredi-

tér”. 

Resultatet af arbejdsprocessen er, at der skabes en kopi af det pågældende faktureringsgrundlag, hvor typen 

på faktureringsgrundlaget sættes til ”Kreditnota”. På faktureringsgrundlaget med type ”Kreditnota” henvises 

der til det faktureringsgrundlag, som krediteres. 

Udover at faktureringsgrundlaget kopieres og ændres til en kreditnota, kopieres de tilknyttede fakturerings-

grundlagslinjer også. De kopierede faktureringsgrundlagslinjer får typen ”Kreditnota” og får en henvisning til 

den faktureringsgrundlagslinje, de krediterer. 

Faktureringsgrundlaget med type kreditnota skal efter oprettelse, sendes til Navision STAT for at effektuere 

krediteringen. Navision STAT modtager faktureringsgrundlaget med type kreditnota og vil sørge for at annul-

lere betalingen, hvis den er opkrævet, men ikke betalt, eller for at tilbageføre betalingen, hvis den er betalt. 

Kreditering af 
faktureringsgrundlag
slinje 

For at kreditere en faktureringsgrundlagslinje, skal man enten vælge en eller flere faktureringsgrundlagslinjer 

på listevisningen, eller stå på skærmbilledet for den pågældende faktureringsgrundlagslinje, og køre den ar-

bejdsproces der hedder ”Kreditér”. 

På baggrund af den kørte arbejdsproces, dannes der en kopi af faktureringsgrundlagslinjen og den får type kre-

ditnota, samt at den henviser til den faktureringsgrundlagslinje den krediterer. 

Der dannes altid et nyt faktureringsgrundlag for hver faktureringsgrundlagslinje, man krediterer. Hvis man væl-

ger at kreditere en række faktureringsgrundlag, dannes der et nyt faktureringsgrundlag for hver af de fakture-

ringsgrundlagslinjer, der krediteres. 

Delvis kreditering For at foretage en delvis kreditering i esas, skal man vælge at kreditere enten et helt faktureringsgrundlag eller 

en faktureringsgrundlagslinje, hvorefter man kan ændre i beløbet på kreditnotaen. Hvis man opretter en delvis 

kreditering, kan er ikke udløses STÅ. 

 

Introduktion Hvis Navision STAT sender en fejlbesked tilbage, når man forsøger at afsende et faktureringsgrundlag med ty-

pen faktura eller kreditnota, kan det skyldes flere årsager. Fejlbeskeden vil altid fremgå på det afsendte faktu-

reringsgrundlag i det felt, der hedder ”Fejlbesked”. 

Feltet indeholder en besked fra Navision STAT med en beskrivelse af fejlen. Beskeden er tiltænkt som hjælp til 

en økonomimedarbejder, men kan være af teknisk karakter. Fejlbeskederne bruges til at informere institutio-

nens økonomimedarbejder om problemet, og de kan være behjælpelige med at løse problemet ved at tilgå Na-

vision STAT. 

Bemærk: Man kan kun kreditere én gang pr. faktureringsgrundlag. Det betyder, at der 

ikke er mulighed for at kreditere det resterende beløb, således at beløbet går i 0, hvis 

man allerede har kørt arbejdsprocessen ”Kreditér” én gang. Hvis man forsøger at op-

rette en ny kreditnota, vil man få en fejlmeddelelse, der fortæller, at der allerede er 

lavet en kreditnota.  
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Status på faktureringsgrundlaget vil skifte til ”Fejlet”. 

Der kan også opstå forbindelsesfejl, hvilket ikke vil resultere i status fejlet. Faktureringsgrundlaget vil have sta-

tus klar til afsendelse, selvom der er opstået en forbindelsesfejl. Det er driften af esas der vil monitorere bag-

grundsjobs, og dermed også forbindelsesfejl. Det baggrundjob der sender faktureringsgrundlaget til Navision 

STAT vil forsøge at sende faktureringsgrundlaget seks gange, hvorefter jobbet vil sættes til ”failed”. Driften 

håndterer dette. 
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 Indberetning 

 

14.1 Indberetning via indberetningsskærmbilleder 

14.1.1 Indberetning til KOT 

Introduktion Jævnfør årshjulet understøtter esas, at der kan indberettes til relevante myndigheder. Oplysninger til indbe-

retning genereres automatisk på baggrund af de studerendes studieaktiviteter i esas. 

Nogle af indberetninger vil skulle indberettes via indberetningsskærmbilleder, hvor en bruger skal kontrollere 

og godkende indhold før det indberettes – eksempelvis STÅ-indberetning, hvor indberetninger af SU vil køre 

automatisk i baggrunden. 

Fejlhåndtering vil typisk kræve manuel stillingtagen fra den studieadministrative medarbejder, som kan notifi-

ceres om fejl via opsatte abonnementer og notifikationer. Dog vil esas automatisk forsøge at gensende indbe-

retninger, hvis der er tale om en teknisk fejl.  

Status på indberetninger vil altid kunne findes i esas. 

Overblik over 
myndighedsintegrationer 

 

Figur 436 - Overblik over myndighedsintegrationer til indberetning 

Introduktion  Indberetning til KOT sker via en filoverførsel til Statens IT's filkasse udenfor esas. Den studieadministrative 

medarbejder har mulighed for at downloade de genererede indberetningsfiler ved at trykke på knappen "KOT 

Indberetning" på Ansøgningsopsætnings-entiteten. Læs mere om indberetning til KOT i afsnit 8.4 Håndtering af 

KOT-ansøgninger. 
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14.1.2 Indberetning til UFM, STÅ OU 

Introduktion 
      

 

Indberetning  CØSA  Indberetningsgrundlag 

Brugeren kan håndtere studenterårsværk (STÅ)-indberetning i esas via indberetningsgrundlag og -linjer. For 

både indberetningsgrundlagene og -linjerne gælder det, at selve STÅ-beregningen er låst for redigering og fo-

retages af esas.  

Brugeren leverer derimod de input, som STÅ-beregningen baserer sig på. Eksempelvis angiver brugeren, hvor-

vidt en SUE skal udløse STÅ, og om der er tale om teori eller praktik STÅ. Ligeledes angiver brugeren de stude-

rendes gennemførsel, hvilket danner grundlag for STÅ. esas vurderer efterfølgende, baseret på inputs fra bru-

geren i form af uddannelsesstruktur, GUE’er og lignende, om der skal udløses STÅ. Selve indberetningen af STÅ 

håndteres af brugeren, som manuelt igangsætter en arbejdsproces, der gennemfører indberetningen.  

Der findes to indberetningsperioder for STÅ, OU: 

• 01.09.20XX – 28.02.20XX (29.02.20XX) 

• 01.03.20XX – 31.08.20XX 

 

Den studieadministrative medarbejder kan kontrollere og godkende indberetning af STÅ på institutionsafde-

lingsniveau og på tværs af institutionsafdelinger, altså aktivitetsudbud, for en bestemt uddannelse. 

Der findes følgende kombinationer af tjekfelter for STÅ-indberetning: 

SUE Ud-

dan-

nel-

sesak-

tivitet 

Konsekvens Bliver der ind-

berettet STÅ 

for det speci-

fikke uddan-

nelsesele-

ment? 

Nej Nej Der bliver ikke oprettet indberetningsgrundlagslinjer for GUE'erne un-

der den specifikke fag-SUE. Der bliver ikke indberettet STÅ for GUE'er, 

der har relation til den specifikke aktivitetsgruppekode gennem uddan-

nelsen. 

Nej 

Nej Ja Der bliver ikke oprettet indberetningsgrundlagslinjer for GUE'erne un-

der den specifikke fag-SUE. Der bliver indberettet STÅ for GUE'er, der 

har relation til den specifikke uddannelsesaktivitet - med undtagelser af 

de GUE'er under fag-SUE'er, som ikke har hakket af at STÅ skal indberet-

tes. 

Nej 

Ja Nej Der bliver oprettet indberetningsgrundlagslinjer for GUE'erne under den 

specifikke fag-SUE. Der bliver dog ikke indberettet STÅ for GUE'er, der 

har relation til den specifikke uddannelsesaktivitet. Der vil blive dannet 

indberetningsgrundlagslinjer som sættes på indberetningsgrundlag. Når 

man indberetter indberetningsgrundlaget, får grundlaget status "Indbe-

rettet". De linjer, som er på aktivitetsgruppen med nej-tak-indberettes, 

får status "ikke indberettet". 

Nej 

Bemærk: STÅ-beregningen i esas håndteres automatisk af systemet uden involvering 

af brugeren. Brugeren er derimod ansvarlig for at foretage selve STÅ-indberetningen. 
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Ja Ja Der bliver oprettet indberetningsgrundlagslinjer for GUE'erne under den 

specifikke fag-SUE. Der bliver indberettet STÅ for GUE'er, der har rela-

tion til den specifikke uddannelsesaktivitet - med undtagelser af de 

GUE'er under SUE'er som ikke har hakket af, at STÅ skal indberettes. 

Ja 

Tabel 136 - Kombination af tjekfelter for STÅ-indberetning 

Indberetningsgrundlag Der findes ét indberetningsgrundlag for henholdsvis hver juridiske uddannelsesinstitution og institutionsafde-

ling. Det kan forekomme i forskellige versioner afhængigt af, om det er et oprindeligt eller en supplering (se 

underafsnittet ”Supplerende indberetning” senere i afsnittet). Et indberetningsgrundlag samler og summerer 

al studieaktivitet, repræsenteret ved indberetningsgrundlagslinjer. Indberetningsgrundlag for henholdsvis hver 

juridiske uddannelsesinstitution og institutionsafdeling er struktureret hierarkisk, hvor grundlagene for institu-

tionsafdelinger er tilknyttet grundlaget for den relaterede juridiske uddannelsesinstitution. 

 

Figur 437 – Hierarkisk struktur af indberetningsgrundlag 

 

I afdelingsoplysninger-sektionen findes feltet Niveau, som angiver, hvorvidt indberetningsgrundlaget er til-

knyttet en juridisk uddannelsesinstitution eller institutionsafdeling. I samme sektion er den tilknyttede uddan-

nelsesinstitution angivet med henholdsvis navn (som opslag) og institutionsnummer. 

Man kan finde relevant information om et indberetningsgrundlag i sektionen Generel. Sektionen angiver ind-

beretningsperioden, eventuelt overordnet indberetningsgrundlag og om det er en supplering eller ej. 

 

Bemærk: Brugeren skal ikke udfylde nogle felter på indberetningsgrundlaget. Opret-

telse af grundlag, summering af STÅ og lignende håndteres automatisk af esas. Bruge-

ren skal blot manuelt godkende og indsende indberetningen.  



esas Brugervejledning  14 Indberetning 
14.1 Indberetning via indberetningsskærmbilleder 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 434 
 

Figur 438 - Generel information om indberetningsgrundlaget 

Felt Beskrivelse 

Status Følgende status kan fremgå. De er listet i typisk rækkefølge (med 

undtagelse af de to sidste, som er forskellige udfald): 

• ”Ikke-indberettet” (standard status, indtil der foreta-

ges godkendelse) 

• ”Godkendt” (status når indberetningen er godkendt) 

• ”Klar til afsendelse” (status når indberetningen er i 

kø til at blive afsendt) 

• ”Indberettet” (status hvis indberetningen er gen-

nemført) 

• ”Indberetning fejlet” (status hvis noget gik galt i af-

sendelsen) 

Overordnet grundlag Hvis indberetningsgrundlaget er tilknyttet en institutionsafdeling, 

så vil dette felt være udfyldt med opslag til indberetningsgrundla-

get for den relaterede, juridiske uddannelsesinstitution.  

Supplerer Hvis indberetningsgrundlaget er en supplering af et andet, så vil der 

være opslag til det foregående (se underafsnittet ”Supplerende ind-

beretning” længere nede i afsnittet). 

Sekvensnummer Hvis indberetningsgrundlaget er en supplering af et andet, angiver 

sekvensnummeret, hvor mange led fra det oprindelige, at det på-

gældende indberetningsgrundlag ligger. Det oprindelig grundlag har 

sekvensnummer ”1”. 

Type Et indberetningsgrundlag kan være af typen ”Oprindelig” eller 

”Supplering”. 

Uddannelsestype Feltet angiver, om indberetningsgrundlaget er tilknyttet en ordinær 

eller åben uddannelse. 

Start- og slutdato Start- og slutdatoen definerer indberetningsgrundlagets indberet-

ningsperiode.  

Afsender Id Der genereres et unikt id for indberetningsgrundlaget, når STÅ ind-

berettes. Dette kan anvendes til at identificere det i både esas og 

CØSA’s system.  

Indberettet dato Datoen for indberetningen angives her.  

Tabel 137 - Generel information om indberetningsgrundlaget 

I indberetningsgrundlagets STÅ-sektion summeres STÅ fra de tilknyttede indberetningsgrundlagslinjer: 
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Figur 439 - STÅ-summering 

Når der er angivet STÅ for en tilknyttet indberetningsgrundlagslinje, vil det indgå i summeringen. Det er aktivi-

tetstypen på indberetningsgrundlagslinjen, der bestemmer, i hvilken af de fem summeringer STÅ-værdien ind-

går. 

I aktivitet-sektionen på indberetningsgrundlaget fremgår en oversigt over de internationaliseringer, der er til-

knyttet. Oversigten summerer de indberetningsgrundlagslinjer af typen ”Internationalisering”, der relaterer til 

grundlaget. 

 

Figur 440 – Internationalisering 

 

Endeligt findes der to undergitre på indberetningsgrundlaget. Det første, Linjer (alle institutionsafdelinger) el-

ler Linjer (denne institutionsafdeling), indeholder alle de indberetningsgrundlagslinjer, der relaterer sig til ind-

beretningsgrundlaget. Undergitteret ændrer sig afhængigt af, om der er tale om et grundlag på juridisk eller 

institutionsafdelings niveau. Indberetningsgrundlagslinjerne kan via ”Tilknyttet visning” filtreres på og gruppe-

res efter aktivitetstype, indskrivningsform, ressourceudløsende og lignende.  

Undergitteret Grundlag for institutionsafdelinger er en oversigt over alle de indberetningsgrundlag for institu-

tionsafdelinger, der er tilknyttet det pågældende grundlag for den juridiske afdeling. Der vil derfor kun være 

data i undergitteret, hvis indberetningsgrundlaget du befinder dig på, er på juridisk niveau. Når du befinder dig 

på et indberetningsgrundlag for en institutionsafdeling, vil der ikke være nogle underliggende indberetnings-

grundlag. Undergitteret viser dermed fordelingen pr. institutionsafdeling. 

Indberetningsgrundlags- 
linjer 

En indberetningsgrundlagslinje angiver, om der udløses STÅ for en studerendes studieaktivitet. Når en GUE 

oprettes, opretter esas automatisk en indberetningsgrundlagslinje for den. Indberetningsgrundlagslinjen rela-

terer sig derfor direkte til GUE’en og de relaterede felter på indberetningsgrundlagslinjen opdateres i takt 

med, der foretages ændringer på GUE’en, eksempelvis ved angivelse af en bedømmelse eller godkendelse af 

en meritregistrering. 

Bemærk: Der kører et systemjob én gang i timen, der summerer STÅ-værdierne og in-

ternationaliseringerne. Alternativt, kan brugeren køre arbejdsprocessen ”Opsummere 

STÅ, meritaktivitet og internationaliseringsaktiviteter” via kontekstmenuen.  



esas Brugervejledning  14 Indberetning 
14.1 Indberetning via indberetningsskærmbilleder 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 436 
 

Hver indberetningsgrundlagslinje er tilknyttet to indberetningsgrundlag: den juridiske uddannelsesinstitution 

og institutionsafdelingen. Dette fremgår af generelt-sektionen.  

 

Figur 441 - Generel information 

Felt Beskrivelse 

Juridisk afdeling  

indberetningsgrundlag 

Indberetningsgrundlaget for den juridiske afdeling, som indberet-

ningsgrundlagslinjen er tilknyttet, fremgår af feltet. 

Institutionsafdeling  

indberetningsgrundlag 

Indberetningsgrundlaget for institutionsafdelingen, som indberet-

ningsgrundlagslinjen er tilknyttet, fremgår af feltet. 

Statusårsag Følgende status kan fremgå. De styres af indberetningsgrundlaget: 

• ”Ikke-indberettet” (standard status, indtil der foretages god-

kendelse på det relaterede grundlag) 

• ”Godkendt” (status når den relaterede indberetning er god-

kendt) 

• ”Klar til afsendelse” (status når den relaterede indberetning er 

i kø til at blive afsendt) 

• ”Indberettet” (status hvis den relaterede indberetning er gen-

nemført) 

• ”Indberetning fejlet” (status hvis noget gik galt i afsendelsen af 

den relaterede indberetning) 

Supplerer Hvis indberetningsgrundlagslinjen er en supplering af en anden, så 

vil der være opslag til det foregående (se underafsnittet ”Supple-

rende indberetning” længere nede i afsnittet). 

Type Et indberetningsgrundlagslinjen kan være af typen ”Oprindelig” el-

ler ”Supplering”. Der findes forskellige supplering-status (se under-

afsnit om supplerende indberetning længere henne i afsnittet) 

Tabel 138 - Generel information 

Sektionen Oplysninger om STÅ angiver forskellig information om indberetningsgrundlagslinjen.  
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Figur 442 - Oplysninger om STÅ 

Felt Beskrivelse 

STÅ Feltet angiver indberetningsgrundlagslinjens STÅ værdi. Ved inter-

nationalisering angives ”1” pr. person.  

Ressourceudløsende Hvis indberetningsgrundlagslinjen er ressourceudløsende, markerer 

systemet feltet. 

Aktivitetsgruppekode Aktivitetsgruppekoden på uddannelsesaktiviteten er angivet i feltet. 

Aktivitetstype til  

indberetning 

Aktivitetstypen, der relaterer sig til indberetningsgrundlaget, frem-

går heraf. Værdien kan ændre sig, hvis der godkendes merit eller 

lignende.  

Gennemførelsesuddannel-

seselement aktivitetstype 

Aktivitetstypen, der fremgår af GUE’en, nedarves hertil.  

Indskrivningsform Studieforløbets indskrivningsform nedarves til feltet.  

Opgørelsesmetode Opgørelsesmetoden nedarves fra uddannelsesaktiviteten.  

Delformål Delformål nedarves fra uddannelsesaktiviteten. 

Tabel 139 - Oplysninger om STÅ 

 

 

På indberetningsgrundlagslinjen findes desuden en sektion, der indeholder information om den tilknyttede 

studerende og studieforløb. 

Bemærk: Hvis ”SEM” angives som opgørelsesmetode på aktivitetsgruppekoden, kræ-

ver systemet, at semesteret (alle aktiviteter for semesteret) er bestået, før der udløses 

STÅ for enkeltdelene.  

Bemærk: Hvis GUE’en har aktivitetstypen ”Teori/praktik”, vil der blive oprettet to ind-

beretningsgrundlagslinjer, hvor Aktivitetstype til indberetning som standard er angivet 

med henholdsvis ”Teori” og ”Praktik”. 
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Figur 443 - Oplysninger om studerende og studieforløb 

Felt Beskrivelse 

Gennemførelsesuddannel-

seselement 

Den relaterede GUE fremgår af feltet.  

CPR-nummer CPR-nummeret nedarves fra studieforløbet.  

Strukturelt  

uddannelseselement 

SUE’en, som GUE’en (via PUE’en) relaterer sig til, er angivet i dette 

felt.  

Semester nummer GUE’ens semester nedarves i feltet.  

Studiestart Studieforløbets studiestart er angivet her.  

Studieforløb Det relaterede studieforløb fremgår af feltet.  

Rekvirenttype Hvis der er angivet rekvirenttype på studieforløb, nedarves det til 

indberetningsgrundlagslinjen.  

Det er brugerens ansvar at der kun tilknyttes én rekvirenttype pr. 

indberetningsperiode for samme studerende. 

UVM-fagkode Hvis SUE’en har en UVM-fagkode, fremgår det heraf. Feltet anven-

des kun i forbindelse med åben uddannelse. Hvis SUE’en ikke har 

en UVM-fagkode vil feltet være tomt. 

Tabel 140 - Oplysninger om studerende og studieforløb 

Hvis indberetningsgrundlagslinjen relaterer sig til en internationalisering, så fremgår der en række oplysninger 

herom i sektionen Oplysninger om internationalisering. Oplysningerne er nedarvet fra internationaliseringen.  

 

Figur 444 - Oplysninger om internationalisering 

Felt Beskrivelse 
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Internationalisering Den relaterede internationalisering fremgår heraf.  

Retning Feltet angiver, om internationaliseringen er indgående eller udgå-

ende. 

Varighed Varigheden af internationaliseringen fremgår af feltet.  

Land Internationaliseringens landekode er angivet i feltet.  

Udvekslingsaftale Hvis internationaliseringen er en del af en udvekslingsaftale, er fel-

tet markeret.  

Tabel 141 - Oplysninger om internationalisering 

 

Endeligt findes der en ECTS-sektion på indberetningsgrundlagslinjen, som består af tre felter ECTS, Praktik 

ECTS STÅ og Teori ECTS STÅ. Felterne vises fra den relaterede GUE. 

Oprettelse Både indberetningsgrundlag og -linjer oprettes automatisk. Indberetningsgrundlaget oprettes, når der er be-

hov for det. Det vil sige, hvis brugeren opretter en GUE i en indberetningsperiode, hvor der ikke findes noget 

grundlag at tilknytte den relaterede indberetningsgrundlagslinje på, så registrerer esas dette og opretter 

grundlaget. En indberetningsgrundlagslinje oprettes automatisk, når en GUE oprettes. Det gælder imidlertid 

kun GUE’er, der (via PUE’en) er tilknyttet en SUE, der STÅ indberettes. Dette er markeret på SUE’en.  

Supplerende indberetningsgrundlag og -linje oprettes ligeledes automatisk (se mere i underafsnittet ”Supple-

rende indberetning” længere nede i afsnittet). 

Anvendelse Indberetningsgrundlag og -linjer oprettes og opdateres automatisk, disse felter er låst for redigering. Som be-

skrevet tidligere, så varetager brugeren blot de input, der indgår i STÅ-beregningen. Inputs består af aktiviteter 

som eksempelvis angivelse af bedømmelser og oprettelse af meritregistrering eller internationalisering, samt 

når der rettes i en indskrivningsform, aktivitetstype, rekvirenttype, studiestart, varighed, retning, land, udveks-

lingsaftaletype og institution på internationalisering, der har indflydelse på oplysninger, der aggregeres på og 

indsendes ved indberetning af STÅ. 

Det eneste, som brugeren skal håndtere i relation til STÅ, er godkendelse af grundlaget og afsendelse til CØSA. 

Det er kun institutionsspecialister, som kan godkende juridiske indberetningsgrundlag. En fejlmeddelelse vises, 

hvis arbejdsprocessen foretages af en bruger uden sikkerhedsrollen ”institutionsspecialist”. 

Brugeren kontrollerer først indberetningsgrundlagene på institutionsafdelingsniveau. Det er ikke nødvendigt 

at godkende institutionsafdelingsniveauerne, inden man godkender det juridiske institutionsniveau. Der er tre 

arbejdsprocesser tilknyttet: 

1. Opsummering af STÅ 

2. Godkendelse af indberetningsgrundlaget 

3. Indberetning til CØSA. 

Disse arbejdsprocesser er beskrevet nedenfor i Tabel 142 - Arbejdsprocessen i forbindelse med STÅ og kan til-

gås og igangsættes via kontekstmenuen.  

Arbejdsproces Beskrivelse 

Bemærk: Kun rekvirenttyperne UVM og ARB er ressourceudløsende for internationali-

sering ved opgørelsesmetode UDVSTU/Internationalisering.  
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Opsummerer STÅ, meritaktivitet og inter-

nationaliseringsaktiviteter 

Arbejdsprocessen opdaterer STÅ summeringen af de re-

laterede indberetningsgrundlagslinjer på grundlaget. 

Dette er ikke et krav, eftersom systemet automatisk op-

summerer, når der indberettes STÅ. Opsummeringen er 

derfor udelukkende til brugeren. 

Godkend indberetningsgrundlag Arbejdsprocessen godkender indberetningsgrundlaget 

og alle de underliggende linjer.  

Indberet til CØSA Arbejdsprocessen indberetter indberetningsgrundlaget 

for den juridiske uddannelsesinstitution og det tilknyt-

tede grundlag på institutionsafdelingsniveau og linjer. 

Denne kan først køres, når der er ændret status på alle 

indberetningsgrundlagslinjerne på grundlaget. Der kan 

være lidt forsinkelser, og man kan se, at esas stadig er i 

gang ved at se på statussen på linjerne. 

Tabel 142 - Arbejdsprocessen i forbindelse med STÅ 

 

Supplerende 
indberetning 

Så længe indberetningsgrundlaget ikke er indberettet, vil ændringer i bedømmelser og lignende slå igennem 

på indberetningsgrundlaget. Når indberetningsgrundlaget godkendes og indberettes, så vil systemet ikke læn-

gere foretage rettelser på grundlaget.  

Hvis der foretages justeringer i bedømmelser, meritregistreringer eller lignende, som ændrer i værdier på alle-

rede-indberettede indberetningsgrundlagslinjer og dermed grundlaget, så opretter esas automatisk et supple-

rende grundlag. Der oprettes ét for både den juridiske uddannelsesinstitution og institutionsafdelingen med 

tilhørende, supplerende indberetningsgrundlagslinjer. Grundlæggende så er det supplerende indberetnings-

grundlag en ikke-indberettet kopi af det foregående. Her vil ændringer i bedømmelser og lignende slå igennem 

på indberetningsgrundlaget, indtil det godkendes og indberettes. Brugeren kan efterfølgende godkende og 

afsende grundlaget. Herfra fortsætter processen, hvor en justering i en bedømmelse, meritregistrering eller 

lignende vil udløse oprettelse af supplerende indberetningsgrundlag.  

På det supplerende indberetningsgrundlag findes en kolonne, der indeholder STÅ differencen fordelt på de 

enkelte STÅ-typer i forhold til den oprindelige indberetning. Feltet kan antage både positive og negative vær-

dier og vil kun blive udregnet for indberetningsgrundlag af typen supplerende, som indeholder en reference i 

feltet, ”supplerer”. For oprindelige grundlag vil feltet være skjult. 

I tilfælde hvor en indberetningslinje supplerer en allerede indberettet linje med STÅ, vil linjen blive opdateret 

med 0 STÅ. Det betyder, at linjen kan indberettes som supplerende med 0 STÅ. Hvis linjen er oprindelig eller 

ikke supplerer en indberettet linje med STÅ, vil den automatisk blive slettet ved opdatering, da der ikke må 

dannes linjer på konverterede semestre. 

Bemærk: STÅ-indberetning kan kun foretages på indberetningsgrundlaget for den juri-

diske institution, og hvis det har status ”Godkendt”. Tilknyttede grundlag på instituti-

onsniveau samt linjer, skal ligeledes have status ”Godkendt”.  
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Figur 445 - Supplerende indberetning 

Når der oprettes en supplering, bevarer det supplerende indberetningsgrundlag sit navn. Felterne Supplerer, 

Sekvensnummer og Type definerer, hvorvidt der er tale om en supplering og i så fald af hvad. Sekvensnumme-

ret på indberetningsgrundlaget angiver, hvor mange forudgående suppleringer, der findes startende fra 1. Ty-

pen på både indberetningsgrundlag og -linjer indikerer, om entitetsposten er ”Oprindelig” eller en ”Supple-

ring”. Indberetningslinjer kan have fire forskellige suppleringsværdier: 

Type på indberetningslinjen Beskrivelse af hvornår typen sættes 

Konverteret Indberetningslinjen er konverteret fra SIS 

Oprindelig 
Indberetningslinjen ligger på et oprindeligt juridisk 

indberetningsgrundlag. 

Supplering 

Indberetningslinjen ligger på et supplerende juridisk 
indberetningsgrundlag og 
  
Indberetningslinjen har 0 STÅ og supplere ingen ind-
beretningslinje med 0 STÅ eller 
Indberetningslinjen har 0 STÅ og supplere en ikke-
indberettet linje med 0 STÅ eller 
Indberetningslinjen har STÅ og supplere en indbe-
rettet linje med STÅ, hvor følgende felter er ens på 
begge linjer: 

• Studiestart 

• Indskrivningsform 

• Rekvirenttype 

• Ressourceudløsende 

• Land 

• Varighed 

• Udveksningsaftale 

• Institutionsafdeling 
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• Aktivitetsgruppekode 

• Delformål 

• Aktivitetstype 

• Semesternr 

• Retning 

• UVM-fag 

• STÅ 

Supplering-ny 

Indberetningslinjen ligger på et supplerende juridisk 

indberetningsgrundlag og 

  

Indberetningslinjen har STÅ og supplere en ikke-ind-

berettet linje med 0 STÅ eller 

Indberetningslinjen har STÅ og supplere en ikke-ind-

berettet linje med STÅ eller 

Indberetningslinjen har STÅ og supplere ingen ind-

beretningslinje. 

Supplering-ændret 

Indberetningslinjen ligger på et supplerende juridisk 
indberetningsgrundlag og 
Indberetningslinjen har STÅ og supplere en indbe-
rettet linje med STÅ, hvor der er sket en ændring på 
en eller flere af følgende felter: 

• Studiestart 

• Indskrivningsform 

• Rekvirenttype 

• Ressourceudløsende 

• Land 

• Varighed 

• Udveksningsaftale 

• Institutionsafdeling 

• Aktivitetsgruppekode 

• Delformål 

• Aktivitetstype 

• Semesternr 

• Retning 

• UVM-fag 

• STÅ 

Supplering-slettet 

Indberetningslinjen ligger på et supplerende juridisk 
indberetningsgrundlag og 
Indberetningslinjen har 0 STÅ og supplere en indbe-
rettet Indberetningslinje med STÅ. 

Tabel 143 

Endeligt har supplerer-feltet et opslag til det indberetningsgrundlag, som det pågældende grundlag supplerer.  

Når der indberettes et supplerende grundlag, bliver der kun sendt data, der er ændret i forhold til den forrige 

indberetning. Eksempel: På den oprindelige indberetning blev indberettet 0,75 STÅ fordelt på 3 studerende på 

en STÅ-indberetning (et sæt af kriterier som studiestart, indskrivningsform, rekvirenttype mm.). Efter indbe-

retning bliver en studerende flyttet til en anden rekvirenttype. Dette vil skabe et supplerende indberetnings-

grundlag, hvor denne ændring er medtaget. Hvis dette supplerende indberetningsgrundlag indberettes, bliver 

der nu sendt 2 STÅ-indberetninger; en med 0,5 STÅ fordelt på 2 studerende, og en på 0,25 STÅ fordelt på 1 

studerende. Den sidstnævnte STÅ-indberetning sendes på grund af ændringen af rekvirenttype. 
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Indberetning af det 
faktiske optag 

For at indberette optag på ordinære uddannelser, skal man danne indberetningsgrundlag til optag. Dette gø-

res ved at trykke på knappen ”Indberet optag” i kontekstmenuen for listevisningen af indberetningsgrundlag. 

Når man trykker på knappen, skal man vælge om det er forårs- eller efterårsoptaget, man vil oprette et indbe-

retningsgrundlag for. Efterårsoptaget er de studerende, som starter på uddannelsen om sommeren. Forårsop-

taget er de studerende, som starter om vinteren. Når oprettelsen gemmes, opretter esas et indberetnings-

grundlag. På dette indberetningsgrundlag vil feltet ”Indberetning af optag” være sat til ”Ja”. Dette kan også ses 

fra listevisningen over indberetningsgrundlag. Trykker man på knappen flere gange, vil slette det grundlag som 

er oprettet og lave et nyt. 

I statusfeltet ”Status – linjegenerering” kan man følge med i, hvor langt esas er i at generere linjer for det på-

gældende indberetningsgrundlag. Status kan være ”I gang” eller ”Færdig”. Der bliver oprettet indberetnings-

grundlagslinjer for studieforløb, hvor følgende er sandt: 

• Studiestartsdato er inden for perioden givet på indberetningsgrundlaget. Den studerende skal have stu-

diestartsdato i perioden 1. januar til og med den 28/29. februar eller 1. august til og med 30. september. 

• Studieforløbet var aktivt frem til indberetningsdato. 

• Afgangsdato på studieforløbet har ikke en værdi, eller afgangsdatoen ligger efter skæringsdatoen for ind-

beretningen. Den studerende skal være studieaktiv på tælledatoen for opgørelsen den 1. marts henholds-

vis den 1. oktober. 

• Studieforløbet må ikke være slettet. 

• Indskrivningsform på studieforløbet er 1100 eller 1700. 

• Der må ikke være tale om en genindskrivning. Genindskrivning defineres ved, at der er en genindskriv-

ningsdato på studieforløbet.  

Indberetningsgrundlaget for faktisk optag følger samme proces for godkendelse som øvrige indberetnings-

grundlag. Se afsnittet Anvendelse ovenfor. 

Fremsøgning af 
indberetningsgrundlag 
på tværs af 
aktivitetsudbud 

Såfremt man ønsker at kontrollere og godkende indberetningsgrundlag for en uddannelse, der er fordelt over 

flere institutionsafdelinger, gennem aktivitetsafdelinger på aktivitetsudbuddet, er det muligt at foretage en 

avanceret søgning på indberetningsgrundlaget, som viser alle de grundlagslinjer, hvor GUE’ernes aktivitetsaf-

deling er lig med den eller de aktivitetsafdelinger, man ønsker at se, og hvor GUE’ernes uddannelsesstruktur, 

gennem studieforløbet, er lig med den uddannelsesstruktur man ønsker at se. Se et eksempel på den avance-

rede søgning på Figur 446 - Kontrol af STÅ-grundlag på tværs af aktivitetsafdelinger. 

Bemærk: Det er kun indberetningsgrundlagslinjer og grundlag, hvor der er foretaget 

ændringer på, der indberettes på ny. Ikke-redigerede entitetsposter sendes ikke ved 

supplerende indberetning, selvom de fremgår af grundlaget i esas. 
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14.1.3 Indberetning af STÅ på læreruddannelsen 

 

Figur 446 - Kontrol af STÅ-grundlag på tværs af aktivitetsafdelinger 

Introduktion STÅ beregningen og indberetning for læreruddannelsen adskiller sig fra indberetningen af STÅ på OU. For læreruddannel-

sen oprettes der ikke indberetningslinjer på GUE’er, men der oprettes indberetningslinjer for hvert semester. For lærer-

uddannelsen indberettes der ”Semester STÅ”, indberetningen af semester STÅ for læreruddannelsen opgøres anderledes 

end øvrige uddannelser med indberetningsmetoden SEM.  I dette afsnit forklares, hvordan STÅ udregnes og indberettes 

på læreruddannelsen.   

 

 

Indberetningslinjerne på semestrene kan ses som en ”holder”, der fyldes op med STÅ ECTS, når GUE’er bestås på studie-

forløbet. Der vil for hvert semester blive oprettet én indberetningslinje pr. aktivitetstype, der kan indberettes for seme-

steret. Der er i alt tale om syv aktivitetstyper, og altså maksimalt syv indberetningslinjer per semester.  

1. Teori  

2. Praktik  

3. Værkstedsskole  

4. Merit - Gæsteophold, Danmark  

5. Merit - Gæsteophold, udland  

6. Merit - Startmerit  

7. Merit - Talent-enkeltfag fra ungdomsuddannelse  

Bemærk: STÅ-beregningen i esas håndteres automatisk af systemet uden involvering 

af brugeren. Brugeren er derimod ansvarlig for at foretage selve STÅ-indberetningen. 

Dette gøres på samme måde som ved indberetning for OU og ÅU.  
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Systemet matcher automatisk GUE’en med en aktivitetstype og på baggrund af dette oprettes indberetningslinjen på 

semestret.   

Der bliver som udgangspunkt kun oprettet de indberetningslinjer der er nødvendige for indberetningen af det enkelte 

semester. Det vil sige at der kun er indberetningslinjer på de aktivitetstyper der er tilknyttet semestret. Hvis alt STÅ flyt-

tes fra en aktivitetstype på et semester, til en anden aktivitetstype, vil indberetningslinjen på aktivitetstypen stadig være 

synlig på semestret i esas, men med 0 STÅ. Hvis der skiftes aktivitetstype, vil der altså oprettes en ny linje for den nye 

aktivitetstype. 

Det gives først STÅ, når der er bestået GUE’er nok til 30 ECTS pr. semester – hvis der kun er bestået 25 ECTS, kan der ikke 

indberettes STÅ for semestret. Er der derfor et semester med 25 ECTS STÅ, vil det blive overført til næste indberetnings-

periode. 

Oprettelse og 
opdatering af 
indberetningslinjer 

Der kører et systemjob én gang i timen der tjekker efter opdateringer på GUE’er og studieforløb. Når dette job kører, vil 

systemet gøre følgende for at sikre at semesterplaceringen, periode og STÅ sættes korrekt for indberetningslinjerne:  

• Alle beståede GUE’er samles og fordeles på de indberetningsperioder, som matcher GUE’ens slutdato.  

• For hver indberetningsperiode gennemgås de beståede GUE’er, hvor de fyldes på hvert semester i stigende 

rækkefølge – først fyldes 1. semester, så 2. semester og så fremdeles.  

• Der oprettes indberetningslinjer på semesteret, hvor periode og STÅ-fordeling sættes ud fra de GUE’er, der er 

fordelt på semesteret. Semestre bliver nedskrevet til 0 STÅ, såfremt der ikke findes nogle beståede GUE’er. 

Opdatering af indberetningslinjer individuelt for GUE, Internationalisering og RKV, kan aktiveres ved at køre arbejdspro-

cessen ”Opdater indberetningslinjer” fra GUE’en. Når arbejdsprocessen eksekveres, vil indberetningslinjen automatisk 

blive opdateret ud fra posten. 

Det er også muligt at opdatere alle indberetningslinjer på et studieforløb samtidig. Dette kan gøres ved at køre en ar-

bejdsproces direkte på studieforløbet, der udløser en opdatering af alle indberetningslinjer på studieforløbet. Arbejds-

processen ”Opdater indberetningslinjer for SEM” opdaterer alle indberetningslinjer på studieforløbet, uanset om det er 

for læreruddannelse eller ej. Arbejdsprocessen ”Opdater indberetningslinjer for SEM” kan benyttes på studieforløb med 

Opgørelsesmetode SEM. For Internationaliseringslinjer skal man køre arbejdsprocessen ”Opdater Indberetningslinjer” for 

sig.   

Alle beståede GUE’er på studieforløbet sorteres automatisk fra den tidligste til seneste slutdato. GUE’erne bliver så for-

delt i den periode, der passer med GUE’ens slutdato. Se Figur 447 - eksempel på Studieforløb med GUE'er og de tilhø-

rende indberetningsperioder.  

 

Figur 447 - eksempel på Studieforløb med GUE'er og de tilhørende indberetningsperioder 
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Sådan beregnes 
STÅ for 
læreruddannelsen 

Der kan maksimalt blive indberettet 30 STÅ ECTS pr. studieforløb pr. semester. Det betyder, at hvis der i en indberet-

ningsperiode er mere end 30 STÅ ECTS, men mindre end 60 STÅ ECTS, vil de resterende GUE’er blive overført til det næ-

ste semester. Indberetningsperioden for et semester defineres ud fra den seneste slutdato på de GUE’er, der indberettes 

på det pågældende semester. 

På ”Figur 448 - Eksempel på GUE'er der flyttes til en ny indberetningsperiode” nedenfor vises et eksempel på, hvordan 

STÅ kan indberettes på et semester. De grønne felter viser en indberetningsperiode for 2. semester, hvor den totale sum 

af STÅ ECTS er = 30 og derfor kan indberettes i perioden.  

 

I indberetningsperioden i de gule felter, er den totale sum af de to beståede GUE’er:  

GUE 3 [10 STÅ ECTS] + GUE 4 [5 STÅ ECTS] = 15 STÅ ECTS i perioden 01-09-2021 – 28-02-2022 

Da denne sum er mindre end 30 STÅ ECTS, flyttes de to beståede GUE’er til næste indberetningsperiode.  

 

I indberetningsperioden der ses i de røde felter, lægges GUE 3 og 4 sammen med endnu en bestået GUE med 15 STÅ 

ECTS, altså nok til at nå den totale sum for at kunne indberette i perioden. 

GUE 3 + GUE 4 + GUE 5 = 30 

Derfor indberettes 3. semester først i indberetningsperioden 01-03-2022 – 31-08-2022.  

 

Figur 448 - Eksempel på GUE'er der flyttes til en ny indberetningsperiode 

Hvis der på 4. semester i indberetningsperioden 01-03-2022 – 31-08-2022 er bestået GUE’er for 30 STÅ ECTS, kan dette 
semester også indberettes. Det er altså muligt at indberette flere semestre i samme periode.  

 

Figur 449 - Fordeling af GUE'ers STÅ ECTS på et semester 
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Hvis fordelingen af en GUE til et semester, vil medføre at der er flere end 30 STÅ ECTS men mindre end 60 STÅ ECTS, vil 

den resterende mængde af STÅ ECTS blive flyttet over til det næste semester. Se eksemplet under GUE 4 og GUE 7 på 

første og andet semester i Figur 449 - Fordeling af GUE'ers STÅ ECTS på et semester.  

STÅ-fordeling op 
indberettet 
semestre låses 

Når der indberettes STÅ på et semester for Læreruddannelsen, vil STÅ fordelingen på semesteret blive låst. Dette er for 

at sikre at fordelingen ikke ændres, såfremt der skulle ske ændringer på GUE’en. Se Figur 450 – STÅ-fordelingen låses på 

et indberettet semester. 

 

Figur 450 – STÅ-fordelingen låses på et indberettet semester 

Skulle det ske, at fordelingen ikke længere kan lade sig gøre, hvis der for eksempel er indberettet teori STÅ, men der ikke 

længere er beståede GUE’er med teori på semestret, vil fordelingen opdateres på de supplerende indberetningslinjer 

med en ny fordeling. Så længe indberetningsgrundlaget ikke er indberettet, vil ændringer i bedømmelser og lignende slå 

igennem på indberetningsgrundlaget. Når indberetningsgrundlaget godkendes og indberettes, så vil systemet ikke læn-

gere foretage rettelser på grundlaget.  

Funktionaliteten for supplerende indberetninger er den samme som for OU, læs mere i afsnit 14.1.2 - Indberetning til 

UFM, STÅ OU, under Supplerende Indberetning. 

Bemærk, at hvis en indberetningslinje er indberettet med STÅ i en periode (for eksempel 01-09-2020 – 28-02-2021), og 

der senere laves ændringer på bedømmelsesdatoerne, således indberetningslinjen skifter periode, vil linjen forsat eksi-

stere på den ”gamle” periode og udløse 0 STÅ. Først når den gamle periode er indberettet som en supplerende indberet-

ning, vil linjen kunne skifte periode. Dette er for at sikre, at der i esas, ikke kan indberettes STÅ to gange for samme se-

mester. 

Håndtering af 
gæstestuderende, 
afgangsårsag, 
overflytning, 
sidste semester og 
rekvirenter. 

I enkelte tilfælde er det muligt at indberette STÅ, hvor der er er mindre end 30 STÅ ECTS på et semester. Disse tilfælde 

inkluderer: gæstestuderende eller overflytningsstuderende. Her vil det fortsat være muligt at indberette mindre end 30 

STÅ ECTS på et semester. Derudover vil det også være muligt at indberette mindre end 30 STÅ ECTS på det sidste seme-

ster, hvis det sidste semester på uddannelsen er defineret med mindre end 30 ECTS. 

Rekvirentperioder er også anderledes ved læreruddannelsen. En rekvirent skal sættes til start- og slutdatoen for indbe-

retningsgrundlaget. Det vil sige at rekvirentens periode skal dække, altså være lig med eller større end, indberetningspe-

rioden. Så hvis perioden på indberetningsgrundlaget strækker sig fra 01-09-20xx til 31-01-20xx, skal rekvirenten på stu-

dieforløbet dække denne periode. 
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14.1.4 Indberetning til UFM, STÅ ÅU 

14.1.5 Indberetning til DST 

Introduktion 
      

 

Indberetning  CØSA  Indberetningsgrundlag 

Dette afsnit beskriver, hvorledes STÅ indberetning for ÅU adskiller sig fra OU. Eftersom afsnit 14.1.2 Indberet-

ning til UFM, STÅ OU introducerer, hvorledes STÅ håndteres i relation til OU samt de forskellige entiteter, der 

anvendes hertil, vil dette afsnit fokusere på de elementer, der er særlige for STÅ i relation til ÅU. Ud over ind-

holdet i dette afsnit så håndteres STÅ ikke anderledes mellem OU og ÅU. 

 

Indberetningsperiod
er og skæringsdatoer 

ÅU indberettes i fire perioder. For hver periode findes en skæringsdato angivet i [klamme], som definerer en 

deadline for betaling. Perioderne kan ikke ændres af institutionerne.  

• 01.01.20XX – 31.03.20XX, [08.05.20XX] 

• 01.04.20XX – 30.06.20XX, [08.08.20XX] 

• 01.07.20XX – 30.09.20XX, [08.11.20XX] 

• 01.10.20XX – 31.12.20XX, [08.02.20XX] 

esas-specifikke krav 
for indberetning af 
STÅ ÅU 

Der er i esas en række betingelser, der skal være opfyldt for, at der kan indberettes STÅ på ÅU: 

• Faktureringsgrundlag har status ”Betalt” inden skæringsdatoen. Indberetningsgrundlagslinjens (via 

GUE’en) relaterede faktureringsgrundlag skal være betalt for, at der kan udløses STÅ. Der ses på den 

senest oprettet opkrævning. Der må desuden ikke være tilknyttet en delvis kreditering af fakture-

ringsgrundlaget. 

• Mindst én faktureringsgrundlagslinje har gebyrkategori ”Deltagerbetaling”. I forlængelse af oven-

stående punkt, så skal mindst én af faktureringsgrundslinjerne på det relaterede faktureringsgrund-

lag have gebyrkategorien ”Deltagerbetaling” for at udløse STÅ. 

• Faktureringsgrundlag med betalingstilsagn: I forlængelse af ovenstående punkter, kan der registre-

res betalingstilsagn (dato og årsag) på faktureringsgrundlaget, hvis en offentlig myndighed har be-

kræftet, at de først betaler efter PUE’ens slutdato. Betalingstilsagnet skal have en betalingstilsagns-

dato, som er inden skæringsdatoen. Dette kan ikke bruges, hvis der er tilknyttet en kreditnota på fak-

tureringsgrundlaget. 

 

Introduktion 
      

 
Indberetning  Danmarks Statistik  Indberetningsgrundlag 

Bemærk: Se afsnit 14.1.2 Indberetning til UFM, STÅ OU for en generel introduktion til 

håndtering af STÅ i esas. Afsnittet beskriver begreber, processer og arbejdsgange i for-

bindelse med STÅ beregning og indberetning.  

Bemærk: Ved opgørelsesmetode VEJLED (ÅU) tages aktivitetsgruppekoden fra SUE’en 

til brug for indberetningslinjen, da opgørelsesmetode VEJLED bruges til at indberette 

vejledning i forbindelse med uddannelsesplan til fleksibelt forløb.   
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Indberetning til DST sker på baggrund af indberetningsperioder, der er sat op fra centralt hold og de indberet-

ningsgrundlag, som oprettes for hver type af indberetning på hver institutionsafdeling under den juridiske af-

deling. 

På skærmbilledet for indberetningsgrundlaget for den juridiske afdeling kan man se de underliggende indberet-

ningsgrundlag for institutionsafdelingerne. 

 

Figur 451 - Skærmbilledet for indberetningsgrundlaget for den juridiske afdeling 

På skærmbilledet for indberetningsbilledet for institutionsafdelingen kan man se indberetningsgrundlagslinjer, 

der hører under indberetningsgrundlaget. 

 

Figur 452 - Skærmbilledet for indberetningsgrundlaget for institutionsafdelingen 

Anvendelse Indberetning til DST anvendes til at indberette kursister for ÅU, eksamen for ÅU, internationalisering, samt stu-

derende på OU. Hver enkelt studieforløb eller GUE, der skal indberettes, hvad enten det er på baggrund af en 

internationalisering eller en kursist for ÅU, oprettes som en indberetningsgrundlagslinje. Indberetningsgrund-

lagslinjerne tilhører et indberetningsgrundlag på den institutionsafdeling, hvor studieforløbet eller GUE’en hø-

rer hjemme. 

Når følgende kriterier for hver type af indberetning er opfyldt, oprettes der en indberetningsgrundlagslinje: 

For ÅU-kursister: 

• GUE'en på studieforløbet har en bedømmelse, med en angivet bedømmelsesdato og karakter. 

• Bedømmelsesdatoen ligger inden for indberetningsperioden. 
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• Uddannelsen for studieforløbet er af typen ÅU. 

For ÅU-eksamen: 

• Uddannelsen for studieforløbet er af typen ÅU. 

• Der ligger en bestået GUE, hvis SUE er af typen afgangsprojekt. 

• Bedømmelsesdatoen ligger inden for indberetningsperioden 

For OU: 

• Indskrivningsform er under 2000. 

• Studiestart ligger på eller før slutdato for indberetningsperioden. 

• Studieforløbet er ikke afmeldt inden for studiestart plus 30 dage. 

• Studieforløbet har ingen afgangsdato, eller afgangsdato ligger på eller efter startdato for indberetningspe-

rioden. 

For internationalisering: 

• Hvis slutdato for internationaliseringen ligger inden eller på slutdatoen for indberetningsperioden. 

Indberetningsgrundlagslinjerne oprettes ud fra et studieforløb eller en GUE, når der oprettes et indberetnings-

grundlag for institutionsafdelingen med en af fire ovenstående typer. 

Hvis man ønsker at finde tidligere indberetningsgrundlag, kan man tilgå den listevisning, der er tilgængelig for 

hver type af indberetningsgrundlaget. Under listevisningen vil det være muligt at finde alle tidligere juridiske 

grundlag. 

Oprettelse For at oprette et indberetningsgrundlag, tilgår man ”Indberetningsgrundlag” under ”Indberetning -> Danmarks 

Statistik” og trykker på NY(T). Man kan kun oprette et nyt indberetningsgrundlag, hvis der ikke findes indberet-

ningsgrundlag for samme type i den nuværende periode. Når man har valgt typen af indberetningsgrundlag, 

vælger man at gemme. Herefter opretter esas alle de påkrævede indberetningsgrundlag for den valgte type tå 

tværs af institutionsafdelinger og juridiske afdelinger. Man behøver derfor kun oprette et indberetningsgrund-

lag af hver type én gang for hver indberetningsperiode. 

 

Figur 453 - Oprettelse af nyt indberetningsgrundlag 
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esas kontrollerer automatisk, om der allerede findes et indberetningsgrundlag af den valgte type og for den 

valgte periode, og giver en advarsel hvis dette er tilfældet. esas standser samtidig oprettelsen af indberetnings-

grundlaget. 

 

Figur 454 - Dublettjek ved oprettelse af indberetningsgrundlag 

Håndtering af 
indberetningsgrundl
ag 

Institutionsspecialisten kan håndtere indberetningsgrundlagene gennem tre arbejdsprocesser. De tre arbejds-

processer er: 

• Overskriv eller genberegn indberetningsgrundlag 

• Godkendt indberetningsgrundlag 

• Afsend til Danmarks Statistik 

Overskrive eller genberegne indberetningsgrundlag 

Hvis et indberetningsgrundlag allerede er blevet dannet, vil det være muligt at lave et erstattende indberet-

ningsgrundlag eller overskrive et eksisterende indberetningsgrundlag. Der laves et erstattende indberetnings-

grundlag, hvis et indberetningsgrundlag allerede er indberettet, det vil sige, hvis indberetningsgrundlaget er 

sendt til DST. Det erstattende indberetningsgrundlag oprettes med reference til det indberetningsgrundlag, 

som erstattes. 

Indberetningsgrundlaget overskrives, hvis det nuværende indberetningsgrundlag ikke er indberettet, det vil 

sige, hvis indberetningsgrundlaget ikke er sendt til DST. Konkret vil det sige, at det nuværende indberetnings-

grundlag slettes, og der dannes et nyt.  

Når man kører arbejdsprocessen, overskrives alle ikke-indberettede indberetningsgrundlag, uanset om arbejds-

processen køres på indberetningsgrundlaget for den juridiske afdeling eller indberetningsgrundlaget for en in-

stitutionsafdeling. 

Godkendt indberetningsgrundlag 

Denne arbejdsproces kan køres fra enten den juridiske afdeling eller institutionsafdelingen. Arbejdsprocessen 

godkender alle underliggende indberetningsgrundlagslinjer. Arbejdsprocessen godkender også alle underlig-

gende indberetningsgrundlag, såfremt arbejdsprocessen køres fra den juridiske afdelings indberetningsgrund-

lag. 

Afsend til Danmarks Statistik 

Denne arbejdsproces sender indberetningsgrundlagene afsted til Danmarks Statistik. Det er påkrævet, at ind-

beretningsgrundlagene skal være godkendte, inden der kan sendes til Danmarks Statistik. Afsendelse kan kun 

ske fra indberetningsgrundlaget for den juridiske afdeling. Det vil sige, at man afsender alle underliggende, 

godkendte grundlag, når arbejdsprocessen køres. 

Status på 
indberetnings-
grundlagene 

Indberetningsgrundlagene kan antage følgende statusser under håndteringen. 
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Status Beskrivelse 

Kladde Indberetningsgrundlaget er blevet genereret på baggrund af nuværende data-

grundlag. Det er ikke muligt at afsende til DST i denne status. 

Godkendt Indberetningsgrundlaget og tilhørende linjer er godkendt og klar til afsendelse. 

Der kan sendes til Dansk Statistik. 

Klar til afsendelse Indberetningsgrundlaget og tilhørende linjer er i gang med at blive afsendt til 

DST, der kan derfor ikke genberegnes, før det er afsendt til Dansk Statistik. 

Indberettet Indberetningsgrundlaget er indberettet til Dansk Statistik (ved eventuelle fejl i 

datagrundlaget, vil det være muligt at lave en genberegning). 

Fejlet Indberetningsgrundlaget er fejlet, det kan for eksempel skyldes, at integratio-

nen er nede. Det er muligt at læse fejlbeskeden eller videresende den. Det er 

muligt at genindberette dette indberetningsgrundlag igen. Fejlede DSt-indbe-

retningsgrundlag kan efter deploy genberegnes med arbejdsprocessen ”Over-

skriv eller genberegn indberetningsgrundlag”, der er at finde på både instituti-

onelle- og juridiske DSt-indberetningsgrundlag. 

Tom Indberetningsgrundlag på det juridiske grundlag som ikke indeholder indberet-

ningslinjer. 

Tabel 144 - Oversigt over mulige statusser på indberetningsgrundlaget 

Udsvingsrapport Indberetning til DST inkluderer en udsvingsrapport. Udsvingskontroltabellen er en opsummering af indberet-

ningsgrundlagslinjer på indberetningsgrundlaget, hvor hver indberetningsgrundlagslinje repræsenterer et stu-

dieforløb. Den giver et overblik over bestand, tilgang, fuldførte og afbrudte for hver uddannelse på hver institu-

tion som illustreret i Figur 455 - Udsvingskontrol, nedenfor:  

 

Figur 455 - Udsvingskontrol  

Udsvingsrapporten indeholder en kolonne, der opretter en udsvingsmarkør. Udsvingsmarkøren oprettes på 

grundlag af differencer, og bliver sat til ”Ja”, hvis differencen mellem ”bestand år1” og ”bestand år2” overstiger 

+/- 50 og samtidig udgør et udsving på mindst 15%. Dette gør sig gældende for samtlige typer af status-udvik-

linger.    

Hvis kolonnen udsvingsmarkøren indeholder værdien ”Ja”, skal der tilføjes en kommentar i kolonnen ”Kom-

mentar” længst til højre i tabellen. I kolonnen ”Skal kommenteres for” er det tydeligt angivet, hvad der skal 
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kommenteres på. I eksemplet i Figur 456 - Eksempel på udsvingsmarkør med værdien "Ja",  er der markeret to 

eksempler, hvor udsvingsmarkøren indeholder værdien ”Ja”, og kommentarens indhold er specificeret.  

 

Figur 456 - Eksempel på udsvingsmarkør med værdien "Ja" 

For at tilføje en kommentar på en entitetspost i undergitteret udsvingskontrol, redigeres der direkte i kom-

mentarfeltet. Øvrige felter vil være låst for redigering.  

Indberetningsgrundlaget kan først sendes ind, når alle DST-indberetningsgrundlag med ”Skal kommenteres 

for” er udfyldt i kommentarfeltet. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der vises en fejlbesked, indtil de manglende 

felter er udfyldt.   
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14.2 Baggrundsindberetninger 

14.2.1 Indberetning til SU 

Introduktion 
      

 
Indberetning  SU  SU-hændelser 

Oprettelse og Indberetning af SU-hændelser sker for alle studerende, som opfylder følgende kriterier:  

• Indskrevet på uddannelser med SU-retningskode i esas 

• Studerende har indskrivningsform: 1100, 1400 eller 1700 

• Studerende skal være valideret igennem CPR 

esas understøtter indberetning til SU ved brug af SU-hændelser. Her understøttes daglige indberetninger af 

handlinger, der har konsekvenser for den studerendes ret til SU (se afsnit 15.2 Systemjobs i esas).  

Dertil understøttes indberetning af aktivitetskontrol. For indberetning af de nye regler, også kaldet fremdrifts-

betinget studieaktivitetskontrol (Se evt. afsnit om 14.2.2 - Indberetning til SU: Realprogression og 5.7 - Progres-

sionsmodeller), sker dette som del af den daglige indberetning. For de gamle regler, også blot kaldet aktivitets-

kontrol, sker dette som en indberetning der kan udløses ved ændring af kontrolstatus. 

SU stamdata esas modtager og gemmer stamdata fra SU, da disse data benyttes til håndtering af SU i esas, herunder bliver 

nettoklipforbruget f.eks. sendt retur til SU i forbindelse med fremdriftsbetinget aktivitetskontrol (nye regler). 

Således sker der en dataudveksling mellem esas og SU. Se afsnit 3.9 Centrale integrationer. esas henter stam-

data hver morgen fra SU. 

SU stamdata kan tilgås via en studerendes studieforløb, hvor et udsnit af relevante stamdata vises, medmindre 

der er registreret uoverensstemmelse i dataene (Se ”Fejlhåndtering af data” herunder).Det er muligt at se alle 

SU stamdata ved klikke ind på SU stamdata-posten (navngivet med den studerendes CPR-nummer), som inde-

holder information såsom; SU-institutionsnummer, SU-retningskode, SU-retningsbetegnelse, sidste udbeta-

lingsdato, nettoklipforbrug, fremdriftsbetinget aktivitetskontrol med flere. Listevisningen ”SU-stamdata” inde-

holder al SU-stamdata, der kunne matches korrekt med en studerende og tilhørende uddannelse. 

 

 

Figur 457 - SU stamdata 

Tip: På den studerendes studieforløb vises sektionen med ”SU” alene, når formularen 

”Ordinær uddannelse” er valgt. Det er muligt at fremsøge SU stamdata via linket eller 

via hylden indberetninger. 
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Fejlhåndtering af 
data 

Korrekt indhentning af data fra SU kræver blandt andet institutionsnummer for at hente og cpr-nummer samt 

aktivitetsgruppekode for at matche Stamdata til en studerende. Hvis esas i forbindelse med afhentning af 

stamdata modtager data, som ikke stemmer overens med det, som allerede findes i esas, vises dette i listevis-

ninger for SU stamdata. De to listevisninger for SU stamdata giver overblik over:  

• ”Uoverensstemmelse for Aktivitetsgruppekode og SU stamdata". Denne liste viser SU-stamdata, som 

ikke kan matches til et aktivt Studieforløb med samme Aktivitetsgruppekode 

• ”SU-Stamdata uden gyldigt CPR-nr". Listen viser SU stamdata, der viser poster, hvor et modtaget 

CPR-nummer fra SU ikke findes i esas. 

 

SU-hændelser Når SU-hændelser bliver oprettet, bliver de oprettet pr. handling, pr. studieforløb. Således har alle handlinger, 

der har konsekvens for SU, en særskilt SU-hændelse, på nær tilfælde, hvor planlagte handlinger har modsatret-

tede konsekvenser. I sådanne tilfælde vil systemet sørge for ikke at indberette unødvendigt, og i stedet op-

hæve hændelserne. 

Derfor vil indberetning af en SU-hændelse kun være for én person samt specifikt for det studieforløb, man la-

ver ændringer for. I esas kan brugere ikke oprette eller redigere SU-hændelser, da dette gøres automatisk af 

esas på baggrund af andet data i systemet.  

 

Figur 458 - SU-hændelse 

I nedenstående tabel beskrives de forskellige felter på SU-hændelser: 

Felt Beskrivelse 

CPR-nummer Feltet viser den studerendes CPR-nummer. Dette bruges ligeledes til navn-

givning på SU-hændelsen. 

Studieforløb Feltet knytter sig til den studerendes studieforløb for OU. 

Institutionsafdeling Institutionsafdeling, som SU-hændelsen er relevant for.  

Uddannelsesstruk-

tur 

Uddannelsesstrukturen som den studerende er tilknyttet. 

Status SU-hændelser kan have tre former for status, der indikerer hvor langt i 

processen hændelsen er i forhold til indberetning: 

Bemærk: Så længe en studerendes stamdata fremgår på disse lister, vil der ikke blive 

indberettet aktivitetskontrol for den studerende, det er derfor vigtigt disse bliver gen-

nemgået jævnligt. 
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Planlagt - status som SU-hændelser vil have før de sendes til SU. 

Fejlet - status som SU-hændelsen får, hvis SU ikke svarer tilbage med sta-

tus ”Gennemført”. I forbindelse med indberetning af SU-hændelser, vil et 

job blive forsøgt fuldført 6 gange i løbet af 30 minutter. Hvis dette ikke 

medfører en succesfuld afsendelse, vil jobbet blive registreret som "Fej-

let" og vil ikke blive sendt igen. I det tilfælde vil institutionsspecialisten 

skulle ændre status tilbage til ”Planlagt”, hvorefter der blive oprettet et 

nyt job på samme SU-hændelse dagen efter, i forbindelse med den daglige 

indberetning til SU. Se afsnit 15.2 Systemjobs i esas. 

Gennemført - status som SU-hændelsen får, hvis kvitteringen er modtaget 

korrekt fra SU. 

Integrationsstatus  Dette felt udfyldes med data, der kommer fra SU. 

SU-hændelsestype SU-hændelsestype angiver, hvilken type SU-hændelser der bliver registre-

ret til brug for identificering af typen af hændelse hos SU. Oplysninger om 

den studerende vedligeholdes igennem hele den studerendes uddannelse. 

SU-hændelsestype kan have følgende værdier: 

Indskrivning - Indskrivningshændelsen sker ved oprettelse af et studiefor-

løb. Der oprettes en SU-hændelse med SU-hændelsestypen "Indskriv-

ning". 

Praktik – Når der registreres lønnet praktik på det pågældende studiefor-

løb, vil der på baggrund af praktikperiodens start- og slutdato dannes en 

SU-hændelse af typen ”Praktik”. 

Studieinaktiv periode – Når der registreres en studieinaktiv periode med 

fraværsårsag ’uden SU’, oprettes der en ny SU-hændelse med SU-hændel-

sestypen ”Studieinaktiv periode”. Se afsnit 10.5 - Studieinaktive perioder. 

Fremdriftsbetinget aktivitetskontrol - For studerende, der følger de nye 

regler om SU-aktivitetskontrol, vil SU-hændelsestypen være ”Fremdrifts-

betinget studieaktivitetskontrol”. Indberetning til SU for studerende, der 

følger de nye regler vil foregå automatisk i esas. Oprettes udelukkende, 

når der er ændringer til nettoklipforbrug eller ECTS.  

Studieaktivitet - For studerende, der følger de gamle regler om SU-aktivi-

tetskontrol, vil SU-hændelsestypen være ”Studieaktivitet”. Indberetning til 

SU vil derfor foregå som en delvis manuel proces. Oprettes udelukkende 

når der er en ændring til kontrolstatus eller ændringsdato. 

Ophør - Når der registreres en afgangsårsag og afgangsdato på studiefor-

løbet oprettes der en SU-hændelse af typen ”Ophør”. 

Handling Feltet ”Handling” indikerer den handling der, til sammen med hændelses-

typen, angiver formålet med SU-hændelsen. 

En SU-hændelse kan have følgende handling: 

Opret – Handling der indikerer til SU, at der er en ny hændelse, som skal 

registreres. 

Opdater – Handling der indikerer til SU, at en allerede tidligere oprettet 

hændelse, opdateres med ny information 

Slet – Handling der indikerer til SU, at en tidligere oprettet og evt. opdate-

ret hændelse, skal slettes. 

Senest opdateret 

dato 

Felt viser datoen for sidste opdatering af SU-hændelsen. 

TransaktionsID TransaktionsID er unikt for hver SU-hændelse. 
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HændelsesID  HændelsesID er unikt for hver SU-hændelse. HændelsesID bliver genere-

ret ved afsendelse. 

Tabel 145 - Felter på SU-hændelser 

Nedenfor er det illustreret, hvordan processen for SU-hændelser oprettes og opdateres. Dette kan eksempelvis 

være på baggrund af ændringer af felter på studieforløbet, som er relevant for indberetningen til SU. Hvis stu-

dieforløbet er nyoprettet, vil der oprettes en ny hændelse med SU-hændelsestypen ”Indskrivning”, opret. 

 

Figur 459 - proces for SU-hændelser 

 

På SU-hændelsen vil sektionen Indberetning og Kvittering indeholde XML for indberetningen og den returne-

rede kvittering fra SU. Sektionen Indberetning indeholder altså XML for den relevante hændelsestype. Når der i 

esas indberettes til SU, samles disse til en samlet XML-fil, som indberettes automatisk klokken 17.00, hvilket er 

beskrevet i afsnit om 15.2 Systemjobs i esas. 

Fejlhåndtering af SU-
hændelser 

Såfremt der opstår fejl i afsendelsen af SU-hændelser til US2000, vil der blive påført en fejlkode og i de fleste 

tilfælde en kvitteringstekst på SU-hændelsen, som beskriver fejlen. Tabellen nedenfor viser fejlkoder, hvad de 

medfører, og hvordan de eventuelt skal behandles. Det er institutionsspecialistens opgave at håndtere SU-

hændelser med fejl. 

Fejlkode Handling Note 

100 Opret opfølgning Denne fejl kan ikke løses ved at prøve igen, men er teknisk. Der-

for opfølgning 

120 Prøv igen   

150 Prøv igen   

200 Opdatering af SU-

hændelse 

Dette vil blive skrevet på SU-hændelsens kvittering 

300 Prøv igen   

301 Opret opfølgning Dette forventes ikke at ske, eftersom der sendes hændelser én 

ad gangen, ikke samlet 

302 Opret opfølgning  Dette bør næsten aldrig ske, der oprettes en opfølgning. 

Bemærk: Hvis den studerendes studiestart er mere end 120 dage før dags dato indbe-

rettes hændelsen ikke, men får status ”Planlagt”. Når studiestartsdatoen senere bliver 

inden for de 120 dage indberettes indskrivningen. 



esas Brugervejledning  14 Indberetning 
14.2 Baggrundsindberetninger 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 458 
 

 

14.2.2 Indberetning til SU: Realprogression 

400 Prøv igen   

401 Opret opfølgning Hvis dette opstår, vil der være sket en ændring i brugernavn hos 

enten esas eller US2000. Kræver derfor manuel rettelse 

402 v/ skift 

password 

Opret opfølgning Dette vil medføre, at der er sket en ændring i kodeord, som ikke 

afspejles korrekt. Kræver derfor manuel rettelse 

403 Opret opfølgning Der oprettes automatisk nyt password hver 2 uge ud fra en algo-

ritme, der sikrer at dette overholder kravene fra US2000. Hvis 

dette fejler, vil kravene have ændret sig, og der skal tjekkes op 

manuelt. 

404 v/ skift 

password 

Opret opfølgning   

404 v/ ind-

beretning 

Prøv igen   

Andre fejl-

koder 

Opret opfølgning Der kan ikke automatisk håndteres fejlkoder, der ikke kendes, 

derfor opfølgning. 

Tabel 146 - Fejlkoder på SU-hændelser  

Introduktion esas beregner automatisk den studerendes realprogressionen. Realprogression bruges til indberetning af studie-

aktivitet for SU (se afsnit 14.2.1 - Indberetning til SU). esas understøtter håndtering af SU-aktivitetskontrol efter 

både gamle og nye regler. 

Beregning af 
realprogression 

Uddannelsesaktiviteter beregnes i ECTS-point, som sammenholdes med en progressionsmodel (se afsnit 5.7 - 

Progressionsmodeller). Progressionsmodellen afspejler, hvor mange ECTS-point den studerende bør have op-

tjent ved prøver, praktik og merit (uddannelsens normalprogression) i forhold til det antal netto-klip, den stude-

rende har brugt. Dette sættes i forhold til de ECTS-point, den studerende rent faktisk har optjent på nuværende 

tidspunkt (den studerendes realprogression). Dette vil sige, at hvis den studerende har opnået 30 ECTS-point og 

normalprogressionen er 60 ECTS-point, er differencen 30 ECTS-point. 

 

Figur 460 – Normalprogression, realprogressionen og difference 

Beregningsmetoden er ens for gamle og nye regler. Realprogressionen beregnes ud fra følgende kriterier:  

• Den studerendes opnåede ECTS-point er fra en igangværende uddannelse. 

• Opnåede ECTS-point fra bedømmelser og ikke-studietidsforkortende merit tæller først med fra de se-

mestre, de er placeret i. Det vil sige, at den beståede GUE er på samme semester eller fra et tidligere 

semester. 

Følgende ECTS-point tæller ikke med i realprogression beregningen: 

• ECTS-point fra lønnet praktik  

• ECTS-point fra studietidsforkortende merit  
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SU-aktivitetskontrol, 
nye regler 

esas indsamler oplysninger, der løbende bliver indberettet til SU omkring de studerendes studieaktivitet, 

herunder oplysninger om ændring i antal netto-klip eller ECTS-point.  

For studerende, der følger de nye regler vil feltet Fremdriftsbetinget studieaktivitetskontrol være sat til ”Ja”, 

hvilket er vist i figuren nedenfor.  

 

Figur 461 – Studieforløb med SU-aktivitetskontrol nye regler 

SU-aktivitetskontrol 
gamle regler 

For studerende, der følger de gamle regler, er det de felter, der styrer indberetningen af SU-aktivitetskontrol, 

som er beskrevet i Tabel 147 - SU-specifikke felter på studieforløb. Disse felter udgør den manuelle indberetning 

i esas, og såfremt oplysningerne redigeres, oprettes der automatisk en SU-hændelse.  

 

Bemærk: For læreruddannelsen tæller alle beståede ECTS-point med i realprogressio-

nen, uden at tage højde for semestre på GUErne. Dog ikke ECTS-point fra GUE, hvor 

der er registreret studietidsforkortende merit og lønnet praktik. 

Tip: Man kan se studerende, der følger gamle eller nye regler, via listevisningerne SU-

aktivitetskontrol nye regler eller SU-aktivitetskontrol gamle regler. Det er muligt at 

masseredigere Kontrolstatus i systemvisningen SU-aktivitetskontrol gamle regler. 
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14.2.3 Indberetning til Ungedatabasen 

 

Figur 462 - SU-aktivitetskontrol gamle regler 

Felter  Beskrivelse 

Kontrolstatus Feltet Kontrolstatus kan sættes manuelt til enten ”SU-aktiv” eller 

”SU-inaktiv”. 

Kontroldato Dette felt er låst og opdateres automatisk på baggrund af sidste akti-

vitetskontrols indberetningsdato.  

Ændringsdato for SU Hvis kontrolstatus ændres, skal ændringsdato sættes. Hvis kontrolsta-

tus sættes til ”SU-aktiv” skal det være den dato, hvor SU starter. Hvis 

kontrolstatus sættes til ”SU-inaktiv”, skal det være den dato, hvor 

den studerende kan få SU stopper.  

Sagsbehandlingsdato I dette felt sættes eventuelt den dato, hvor sagsbehandlingen er ud-

ført. 

Tabel 147 - SU-specifikke felter på studieforløb 

Relationer En studerendes realprogression knytter sig til normalprogressionen, som er defineret via den progressionsmo-

del, som uddannelsesstrukturen er tilknyttet. Se afsnit 5.7 - Progressionsmodeller. 

Introduktion 
      

 

Indberetning  Ungedatabasen  UDB-hændelser 
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Der foretages løbende indberetning til Ungedatabasen for studerende, som er mellem 15 år og 30 år, og som er 

tilmeldt en OU. Indberetningen til Ungedatabasen forgår automatisk på baggrund af ændringer i den studerendes 

studieforløb. Se afsnit 3.9 Centrale integrationer. 

UDB-hændelser esas genererer automatisk UDB-hændelser med relevante oplysninger om de studerendes studieforløb. UDB-hæn-

delser genereres ved indskrivning, afmelding og afslutning af uddannelse samt ved skift af institutionsafdeling, ud-

dannelse eller CPR-nummer. 

 

Figur 463 – UDB-hændelse 

I nedenstående tabel beskrives de forskellige felter på for sektionen UDB-hændelse: 

Felt Beskrivelse 

CPR-nummer Feltet viser den studerendes CPR-nummer, som UDB-hændelsen relevant for. Der kan 

kun sendes UDB-hændelser for personer, der findes i CPR-registret, som er mellem 15 

år og 30 år. Ved oprettelse af hændelser verificeres det ligeledes, at personen har en 

bopælsadresse i Danmark og som følge af dette, genereres der ikke UDB-hændelser 

for personer fra Færøerne, Grønland og Udland.  

Studieforløb Felt knytter sig til den studerendes studieforløb for en OU.  

Institutionsafdeling Uddannelsesinstitutionsafdelingen, som UDB-hændelsen er relevant for.  

Uddannelsesstruktur Uddannelsesstrukturen som den studerende er tilknyttet. 

Status Feltet Status på UDB-hændelser opdateres automatisk på baggrund af, hvor i proces-

sen den pågældende hændelse er.  

• Planlagt – viser, at UDB-hændelsen er planlagt til at blive sendt i forbindelse med 

indberetning. 

• Indberettet – er når UDB-hændelsen er indberettet til Ungedatabasen.  

• Valideret - er den endelige status, der angiver, at processen for UDB-hændelsen 

er færdig. 

• Fejl ved indberetning – angiver, at der er opstået en fejl i forbindelse med indbe-

retningen af UDB-hændelsen. 

• Fejl ved validering – viser, at der er fundet fejl i forbindelse med valideringen af 
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14.2.4 Indberetning til UG / Kursuskataloget på PUE’er (ÅU) 

UDB-hændelsen. 

• Slettet – angiver, at UDB-hændelsen er slettet.  

Integrationsstatus Dette felt udfyldes automatisk med en svarkode fra Ungedatabasen. 

Hændelsestype UDB-hændelser har forskellige typer, som bliver sat på baggrund af, informationen fra 

det pågældende studieforløb: 

Optaget – Denne hændelsestype er aktuel i forbindelse med indskrivning af stude-

rende. 

Afbrudt – Er en hændelsestype, der bliver sat, hvis den studerende afbryder uddan-

nelsen eller skifter uddannelse eller CPR-nummer. 

Gennemført – En UDB-hændelse får denne hændelsestype, når en studerende gen-

nemfører sit studieforløb. 

Afbrudsårsagskode Afbrudsårsager benyttes ikke i esas, men er et krævet felt fra integrationen, hvorfor 

esas sender afbrudsårsagskode ”9” med, som svarer til ”Ikke oplyst”. Hvis det, på det 

senere tidspunkt, ønskes at introducere afbrudsårsager, er dette en mulighed. 

Annullering Dette felt kan stå som ja eller nej og relaterer sig til, hvorvidt den pågældende UDB-

hændelse annullerer en anden hændelse.  

Annulleret Hændelse I dette felt vises eventuelle annullerede UDB-hændelser, som bliver erstattet af den 

nye UDB-hændelse. Dette felt har betydning for, at den nye UDB-hændelse erstatter 

den annullerede. 

Hændelsesdato Dette felt viser datoen for, hvornår UDB-hændelsen skal indberettes.  

Hændelsesnummer Hændelsesnummer er unikt for hver UDB-hændelse. 

Tabel 148 – Felter for sektionen UDB-hændelser 

I sektionen Indberetning vises den XML-data, som sendes til Ungedatabasen. esas validerer automatisk UDB-hæn-

delser for hver juridisk afdeling. Validering vil både fremgå i sektionen Indberetning og i UDB-hændelsens status. I 

sektionen Kvittering, udfyldes felterne med svar fra Ungedatabasen. Dette vil være en kvittering, hvis indberetnin-

gen er succesfuld eller en Fejlbeskrivelse, hvis indberetningen fejler. 

Introduktion Der indberettes PUE’er på ÅU til Uddannelsesguiden hver time, og denne indberetning er direkte relateret til 

indberetning til Kursuskataloget.  

Ved en indberetning, vil der på den pågældende PUE være et felt, der angiver indberetningsstatussen. Denne 

status kan være en af følgende: 

• Ændret 

• Aflyst 

• Fejlet 

• Ikke indberettet 

• Indberettet 

Anvendelse Det systemjob, der indberetter PUE’er til Uddannelsesguiden en gang i timen, vil behandle PUE’er hvor én af 

følgende betingelser er opfyldt: 

• Oprettelse af et udbud: Publiceringsstartdato er nået på PUE’en. Hvis PUE’en opfylder alle kriterier, 
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vil integrationsstatussen sættes til ”Indberettet”. 

• Ændring af et udbud: Der er sket en eller flere ændringer på PUE’en. Hvis man ændrer i andre entite-

ter end PUE’en, kræves der en manuel kørsel af arbejdsprocessen, som indberetter til Kursuskatalo-

get. Arbejdsprocessen hedder ”Register ændring til indberetning af kurser”. 

• Aflysning af et udbud: Der bliver givet en aflysningsårsag.  Derefter vil integrationsstatus blive æn-

dret til "Aflyst".  

• For at en PUE kan indberettes til Kursuskataloget, skal følgende felter være udfyldt: 

Felt Forklaring 

PUE’ens navn Min: 1 tegn, Max: 50 tegn.  Feltet findes i sektionen 

"Planlægningsuddannelseselement” på PUE’en. 

PUE’ens startdato PUE’ens startdato. Feltet findes i sektionen "Planlæg-

ningsuddannelseselement” på PUE’en. 

PUE’ens slutdato PUE’ens slutdato. Feltet findes i sektionen "Planlæg-

ningsuddannelseselement” på PUE’en. 

Institutionsnummer DS-nummer. Nummeret findes via feltet ”Institutions-

afdeling” på PUE’en. 

Deltagerpris 10-cifre hvoraf 2 er decimaltal. Feltet findes i sektio-

nen ”ÅU/IDV” på PUE’en. 

PUE-ID PUE’ens unikke ID. Feltet findes i sektionen "Planlæg-

ningsuddannelseselement” på PUE’en. 

Tilmeldingslink Feltet findes i sektionen ”ÅU/IDV” på PUE’en. 

Antal Undervisnings-

dage 

Feltet findes i sektionen ”ÅU/IDV” på PUE’en. Værdien 

skal være større end 0. 

UVM-fagkode Feltet findes på PUE’ens relaterede SUE i sektionen 

”ÅU/IDV”. 

Aktivitetsgruppekode Feltet findes på PUE’ens relaterede uddannelsesaktivi-

tet. 

ECTS Feltet findes på PUE’en. 

Publiceringsperiode fra Feltet findes på publiceringen på PUE’en. Datoen skal 

være før eller lig med dagsdato.  

Tabel 149 – Indberetning af ÅU PUE’er til Uddannelsesguiden 
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Fejlhåndtering Hvis indberetningen af PUE’en fejler undervejs, vil esas lave en ”exception” under opfølgninger på PUE’en, med 

en fejlbesked der beskriver, hvad der skal gøres for at udbedre fejlen. Såfremt dette ikke er en brugervendt fejl, 

skal brugeren kontakte esas-support. 

Hvis en fejl af denne type skulle ske, vil integrationsstatus blive sat til "Fejlet".  

Når brugeren har tilrettet fejlen og markeret opfølgningen som fuldført, vil den blive forsøgt indberettet igen 

ved næste job kørsel. 

I tilfælde af at en PUE ikke bliver indberettet til Voksenuddannelse.dk, når publiceringsdatoen er nået, kan det 

skyldes, at en relateret uddannelsesaktivitet ikke har CØSA-formålskoden. I disse tilfælde vil der komme en op-

følgning omkring, at feltet mangler, og at man skal kontakte UFM, da CØSA-formålskoden håndteres af styrel-

sen. 

 

Bemærk: Alle opfølgninger skal være markeret som fuldførte, før esas kan forsøge at 

indberette PUE’en igen. Når man har markeret ”exceptionen” som fuldført fra kon-

tekstmenuen, vil den ikke længere vises som en aktiv exception på listevisningen. 
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 Automatisering i esas 

15.1 Brug af arbejdsprocesser i det daglige arbejde 

Introduktion 
      

 
Administration  Procescenter  Processer 

esas understøtter den studieadministrative medarbejder og institutionsspecialisten i en række arbejdsopgaver 

ved hjælp af arbejdsprocesser. Arbejdsprocesser er workflows, som arbejder i baggrunden, og som kan køre 

automatisk eller ved manuel igangsætning. Dette kunne være, når en studerende takker ja eller nej til en stu-

dieplads, hvor en studieadministrativ medarbejder eller institutionsspecialist kan vælge at køre en arbejdspro-

ces som et led i behandlingen af ansøgningen. 

Arbejdsprocesser kan aktiveres manuelt for udvalgte poster, hvilket uddybes i det følgende. 

Anvendelse Man kan anvende arbejdsprocesser, hvis der eksempelvis skal overføres en ansøger og en ansøgning til en stu-

derende og et studieforløb. Hvis der er en arbejdsproces tilknyttet, kan den startes fra en listevisning eller di-

rekte fra skærmbilledet for en enkelt post. Her kan arbejdsprocessen anvendes ved at markere den eller de 

poster, der skal behandles via arbejdsprocessen og trykke på knappen ”Kør arbejdsproces”, som vist i Figur 464 

- Eksempel på arbejdsproces på flere entitetsposter, hvor der er markeret en række ansøgninger.  

 

Figur 464 - Eksempel på arbejdsproces på flere entitetsposter 

Herfra vælges den arbejdsproces, som ønskes kørt, som vist i Figur 465 - Tilføj arbejdsproces. Derefter køres 

arbejdsprocessen på de markerede personer.  

 

Figur 465 - Tilføj arbejdsproces 



esas Brugervejledning  15 Automatisering i esas 
15.1 Brug af arbejdsprocesser i det daglige arbejde 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 466 
 

 

15.1.1 Opsætning af arbejdsprocesser  

Man kan ligeledes køre arbejdsprocesser fra specifikke visninger på en avanceret søgning, hvilket er er vist i 

Figur 466 - Kør arbejdsproces på en visning fra avanceret søgning. 

 

Figur 466 - Kør arbejdsproces på en visning fra avanceret søgning 

 

 

Introduktion 

 

Institutionsspecialister kan opsætte lokale arbejdsprocesser efter behov. Disse arbejdsprocesser kan benyttes 

til at automatisere simpel logik, som for eksempel at opdatere felter eller kopiere oplysninger fra en entitets-

post til en anden.  

I takt med at eventuelle nye opgaver kommer til, kan esas tilpasses via opsætning af nye arbejdsprocesser for 

at understøtte nye specifikke arbejdsgange, hvor enten hele opgaver eller dele af opgaver kan automatiseres. 

Nye arbejdsprocesser kan oprettes på alle entiteter i esas af institutionsspecialisten. Det uddybes i de følgende 

underafsnit, hvordan institutionsspecialisten kan anvende arbejdsprocesser ved manuelt at aktivere udvalgte 

poster. Ydermere beskrives det, hvorledes institutionsspecialisten kan oprette arbejdsprocesser for at automa-

tisere forskellige arbejdsgange.  

Anvendelse Se afsnit 15.1 - Brug af arbejdsprocesser i det daglige arbejde. 

Oprettelse Det er institutionsspecialisten, der opsætter nye arbejdsprocesser i esas, som eksempelvis studieadministrative 

medarbejdere kan anvende til at automatisere arbejdsgange.  

Tip: For at se status for den arbejdsproces, man har sat i gang, kan man i navigati-

onsbjælken trykke på pilen ud fra den pågældende entitet. Tryk herefter på Bag-

grundsprocesser under Processessioner. Her findes en visning for det tilknyttede job 

samt en status, der eksempelvis kan være: Afventer, Fuldført eller Mislykkedes.  

Bemærk: Arbejdsprocesser kan køres som baggrundsjobs og eksekveres løbende, når 

der er ressourcer på serveren. Det kan derfor godt tage noget tid, før et job er kørt fær-

digt. Dog kan man frit benytte esas til andre opgaver i mellemtiden.  
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Arbejdsprocesser opsættes pr. entitet, hvor de efter aktivering kan køres på tilhørende entitetsposter. Disse 

kan sættes op til at køre manuelt, ved brugerens aktivering eller automatisk ud fra kriterier. 

Manuelt kan disse køres for én eller flere markerede entitetsposter.  

Kriterier, som arbejdsprocesserne automatisk kan startes på, er eksempelvis: 

• Oprettelse, redigering eller sletning af entitetsposter 

• Overdragelse/tildeling af ejerskab på entitetsposter 

• Ændring af specifikke feltværdier på entitetsposter 

I Figur 467 - Ansøgningshandling: Opdatering fra Ansøger ses et eksempel på en arbejdsproces. I arbejdspro-

cessen opdateres ansøgningen automatisk, når eksempelvis optagelsesstatus ændrer sig alt efter om ansøge-

ren takker ja eller nej til en studie- eller standby plads.  

 

Figur 467 - Ansøgningshandling: Opdatering fra Ansøger 

 

For at oprette en automatiseret arbejdsproces tilgås hylden i esas. Herefter vælges ”Administration” og deref-

ter ”Processer” under ”Procescenter” som vist i Figur 468 - Tilgå processer for at opsætte automatisering af 

arbejdsprocesser. 

Tip: Hvis den samme arbejdsproces med mindre variationer ønskes kørt for en enti-

tetstype, kan arbejdsprocesserne opsættes som skabeloner. Herefter opsættes ar-

bejdsprocesser med samme indhold og tilpasses de mindre variationer. 
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Figur 468 - Tilgå processer for at opsætte automatisering af arbejdsprocesser  

Herfra er det muligt at se de forskellige arbejds- og forretningsprocesser, som vist i Figur 469 - Visning af proces-

ser esas. Institutionsspecialisten kan skifte visning mellem de forskellige processer ved at trykke på pilen ud for 

navnet på processen. 

 

Figur 469 - Visning af processer esas  

Det er herfra muligt at ændre og oprette nye processer, enten arbejdsprocesser eller forretningsprocesforløb.  

For at oprette nye arbejdsprocesser trykkes der på ”Ny(t)”-knappen fra listen af processer (se Figur 469 - Vis-

ning af processer esas). Dernæst vises oprettelsesskærmbilledet som illustreret i Figur 470 - Opret ny proces. 

Her angives et procesnavn, kategorien ”Arbejdsproces”, samt hvilken entitet processen skal køres på. De ar-

bejdsprocesser, der er oprettet af systemet, vil have ”esas installationsbruger” som ejer. Disse arbejdsproces-

ser kan man ikke redigere. 
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Figur 470 - Opret ny proces 

Fra oprettelsesskærmbilledet er det også muligt at oprette arbejdsprocesser på baggrund af eksisterende ska-

beloner. Eksisterende arbejdsprocesser kan laves om til en skabelon, som institutionsspecialisten kan oprette 

nye arbejdsprocesser på baggrund af. Alle trin i arbejdsprocessen kopieres, og denne funktionalitet vil også an-

vendes, hvis der skal oprettes en kopi af en arbejdsproces. 

Institutionsspecialisten angiver om en arbejdsproces: 

1. Skal kunne køres som en proces efter behov, således at den kan findes under ”Kør arbejdsproces”, 

når entitetsposter er markeret i en listevisning.  

2. Kun kan køres, når der sker bestemte hændelser, som for eksempel hvis en status ændrer sig for en 

entitetspost.  

3. Skal køre i et bestemt omfang. Det kan eksempelvis være, at institutionsspecialisten ønsker, at en 

arbejdsproces kun skal være tilgængelig for nogle medarbejdere, eller at den skal køres for alle po-

ster ejet af afdelingen. 

Institutionsspecialisten beskriver arbejdsprocessen i form af trin, som angives nederst i skærmbilledet. Nye trin 

tilføjes ved at trykke på ”Tilføj trin”. Felterne, der skal opdateres, angives af institutionsspecialisten ved at 

trykke på knappen ”Angiv egenskaber”. 

Hvis man ønsker at fjerne et trin, kan trinnet blot markeres og derefter slettes via ”Slet dette trin”.  
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Figur 471 - Oprettelse af ny arbejdsproces 

Når egenskaber og trin er defineret, kan processen gemmes og aktiveres ved at trykke på ”Gem” og derefter på 

”Aktivér”. Arbejdsprocessen kan deaktiveres ved at trykke på knappen ”Deaktiver”. 

Når arbejdsprocessen er aktiveret køres arbejdsprocessen automatisk, når de definerede hændelser sker, eller 

når arbejdsprocessen manuelt køres på listevisninger eller fra entitetsposter.  

Institutionsspecialisten kan få et overblik over kørte arbejdsprocesser, både fra arbejdsprocessen og den enti-

tetspost, som den er kørt på. Dermed kan institutionsspecialisten nemt se hvilke arbejdsprocesser, der er kørt 

på en entitetspost eller hvilke entitetsposter, arbejdsprocessen har kørt på. Dette gælder, medmindre man har 

valgt på arbejdsprocessen, at den skal slette fuldførte processer. 

Eksempel 
En institutionsspecialist skal oprette en arbejdsproces for ansøgninger. 

I eksemplet er der angivet, at arbejdsprocessen kun skal køres hvis: 

• Ansøgningens ejer er den juridiske uddannelsesinstitution  

• Ansøgningen er oprettet på eller før 01-08-2018 

Hvis dette er tilfældet, skal arbejdsprocessen vente 14 dage efter ansøgningen er oprettet, hvorefter den skal 

opdatere nogle felter på ansøgningens tilknyttede ansøger. 

Hvis ansøgningen er oprettet efter fristen, oprettes der i stedet en ny opgave, som herefter vises i opgavelisten 

og på dashboardet. 
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15.1.2 Arbejdsproces: Opret fagpersonsrelationer for en given PUE 

 

Figur 472 - Eksempel på flow for arbejdsproces 

Relationer Ejerskab på arbejdsprocesser kan overdrages direkte på alle listevisninger eller fra en avanceret søgning af in-

stitutionsspecialisten. Ved at markere arbejdsprocessen, som skal overdrages, og trykke på Tildel kan instituti-

onsspecialisten overdrage arbejdsprocesser. Denne funktion kan også anvendes i forhold til medarbejdere, 

som ikke længere er aktive i esas. For disse, kan institutionsspecialisten lave en avanceret søgning for at finde 

de opgaver, som de inaktive brugere har ejerskab på og dermed fra listevisningen, tildele dem til andre brugere 

eller teams. Institutionsspecialisten kan angive hvilke roller, der skal have adgang til at tildele entitetsposter. 

 

Vejledning Arbejdsprocesser opsættes i esas ved at navigere til ”Administration” -> ”Processer”. Accepter advarslen og klik 

”Ny(t)”. 

Indtast et sigende procesnavn i pop-up’en, vælg ”Kategori” = ”Arbejdsproces” og sæt ”Objekt” til den entitet 

du ønsker at køre arbejdsprocessen for – i dette tilfælde ”Personoplysninger”. Klik ”Ok”. Se Figur 473 - Opret 

fagpersonsrelation på PUE (1). 

Bemærk: Det vil primært give mening at opsætte automatiseringer på entiteter, hvor 

den enkelte institutionsspecialist har ejerskab på entitetsposterne. 
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Figur 473 - Opret fagpersonsrelation på PUE (1) 

Sæt hak i ”Som en proces efter behov” – dette tillader arbejdsprocessen at blive kørt manuelt. Skift ”Omfang” 

til ”Afdeling” (den står til ”Bruger” som standard), og fjern markeringen i ”Start når: Posten er oprettet”, da 

processen kun skal køres manuelt. Klik på ”Markér denne række…” og derefter ”Tilføj trin”. Vælg ”Opret post” i 

den resulterende dropdown. Se Figur 474 - Opret fagpersonsrelation på PUE (2). 

 

Figur 474 - Opret fagpersonsrelation på PUE (2) 

Indtast en sigende beskrivelse, vælg ”Fagpersonsrelation” i dropdownen ved ”Opret:” og klik ”Angiv egenska-

ber”. Se Figur 475 - Opret fagpersonsrelation på PUE (3). 
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Figur 475 - Opret fagpersonsrelation på PUE (3) 

Herefter åbnes et redigeringsvindue hvor felter kan sættes statisk (ved at indtaste værdien direkte i feltet) eller 

dynamisk (ved at benytte ”Formularassistenten”. I dette eksempel benyttes begge dele. 

Dynamisk udfyldelse af felter:  

Marker feltet (her ”Fagperson”) – herved aktiveres formularassistenten for den valgte felttype. Da ”Fagperson” 

er et opslagsfelt til ”Personoplysninger” udfyldes felterne her automatisk. Klik ”Tilføj” efterfulgt af ”OK”. Feltet 

”Fagperson” vil nu være udfyldt med en placeholder (vist ved gul baggrund), der angiver hvor indholdet af fel-

tet hentes fra. Se Figur 476 - Opret fagpersonsrelation på PUE (4). 

 

Figur 476 - Opret fagpersonsrelation på PUE (4) 

Statisk udfyldelse af felter:  

Marker feltet (her ”Planlægningsuddannelseselement”) og udfyld det som normalt. Se Figur 477 - Opret fagper-

sonsrelation på PUE (5). 
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Figur 477 - Opret fagpersonsrelation på PUE (5) 

 
Tip: Dynamiske felter henter information fra hovedentitetens relaterede entiteter, hvor 

der er en mange-til-en-relation. Man kan altså hente relaterede entitetsposter ind i ar-

bejdsprocessen. Statiske felter bruges til at angive én bestemt entitetspost. 

Klik ”Gem og luk” når alle relevante felter er sat. Klik ”Aktiver” og ”Ok” for at aktivere arbejdsprocessen. 

Der er nu oprettet en arbejdsproces, som manuelt kan køres for én eller flere personoplysninger, og som auto-

matisk opretter en ny fagpersonsrelation for den/de relevante personoplysninger til en PUE. Se Figur 478 – Op-

ret fagpersonsrelation på PUE (6). 

 

Figur 478 – Opret fagpersonsrelation på PUE (6) 
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15.1.3 Arbejdsproces: Kopier fagpersonsrelationer til en given PUE 

Introduktion Arbejdsprocesser opsættes i esas ved at navigere til ”Administration” -> ”Processer”. Accepter advarslen og klik 

”Ny(t)”. 

Indtast et sigende procesnavn i pop-up’en, vælg ”Kategori” = ”Arbejdsproces” og sæt ”Objekt” til den entitet 

du ønsker at køre arbejdsprocessen for – i dette tilfælde ”Fagpersonsrelationer”. Klik ”Ok”. Se Figur 479 - Ko-

pier fagpersonsrelation til PUE (1). 

 

Figur 479 - Kopier fagpersonsrelation til PUE (1) 

Sæt hak i ”Som en proces efter behov” – dette tillader arbejdsprocessen at blive kørt manuelt. Skift ”Omfang” 

til ”Afdeling” (den står til ”Bruger” som default), og fjern markeringen i ”Start når: Posten er oprettet”, da pro-

cessen kun skal køres manuelt. Klik på ”Markér denne række…” og derefter ”Tilføj trin”. Vælg ”Opret post” i 

den resulterende dropdown. Se Figur 480 - Kopier fagpersonsrelation til PUE (2). 

 

Figur 480 - Kopier fagpersonsrelation til PUE (2) 
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Indtast en sigende beskrivelse, vælg ”Fagpersonsrelation” i dropdownen ved ”Opret:” og klik ”Angiv egenska-

ber”. Se Figur 481 - Kopier fagpersonsrelation til PUE (3). 

Herefter åbnes et redigeringsvindue, hvor felter kan sættes statisk (ved at indtaste værdien direkte i feltet) el-

ler dynamisk (ved at benytte ”Formularassistenten”. I dette eksempel vil vi benytte begge dele.  

 

Figur 481 - Kopier fagpersonsrelation til PUE (3) 

Dynamisk udfyldelse af felter 

Marker feltet (her ”Fagperson”) – herved aktiveres formularassistenten for den valgte felttype. Da ”Fagperson” 

er et opslagsfelt til ”Personoplysninger”, udfyldes felterne her automatisk. Klik ”Tilføj” efterfuldt af ”OK”. Feltet 

”Fagperson” vil nu være udfyldt med en placeholder (vist ved gul baggrund), der angiver, hvor indholdet af fel-

tet hentes fra. Se Figur 482 - Kopier fagpersonsrelation til PUE (4). 

 

Figur 482 - Kopier fagpersonsrelation til PUE (4) 

Statisk udfyldelse af felter 

Marker feltet (her ”Planlægningsuddannelseselement”) og udfyld det som normalt. Se Figur 483 - Kopier fag-

personsrelation til PUE (5). 

 

Figur 483 - Kopier fagpersonsrelation til PUE (5) 

Klik ”Gem og luk” når alle relevante felter er sat. Klik ”Aktiver” og ”Ok” for at aktivere arbejdsprocessen. 
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15.2 Systemjobs i esas 

Der er nu oprettet en arbejdsproces, som manuelt kan køres for én eller flere fagpersonsrelationer, og som au-

tomatisk opretter en ny fagpersonsrelation for den/de relevante fagpersoner til en PUE. 

Introduktion I esas er der automatiseret funktionalitet, som kan køre jobs i baggrunden af esas. Disse jobs, som kører i bag-

grunden af esas, kan være Systemjobs, som er karakteriseret ved, at de startes periodisk. Systemjobs er såle-

des med til at sikre, at data i esas er opdateret, og at der eksempelvis sendes notifikationer omhandlende sy-

stemhændelser på bestemte tidspunkter. 

 

 

Systemjobs for 
indberetning 

Systemjobs Frekvens for kørsel Beskrivelse af systemjob 

Indberetningsgrund-

lag 

Hver time Dette systemjob opdaterer opsummeringsfelter på indbe-

retningsgrundlag. Når STÅ-værdier ændres på indberet-

ningsgrundlagslinjer, opdateres summeringen på det til-

knyttede indberetningsgrundlag via jobbet  

 

Jobbet kan også aktiveres manuelt af brugeren i esas. 

SU-hændelser Dagligt kl. 17:00 SU-hændelser bliver sendt til SU, så studerende kan få 

indberettet studieaktivitet og ændringer til deres studie-

forløb, som påvirker SU. Indberettes for den juridiske ud-

dannelsesinstitution. 

SU Stamdata Dagligt kl. 06:00 Systemjob, der sørger for dataudveksling mellem de stu-

dieadministrative systemer og SU. Indberettes for den ju-

ridiske uddannelsesinstitution. 

UDB-hændelser  Dagligt kl. 20:00 For hver juridisk afdeling indberettes der for hvert studie-

forløb de UDB-hændelser, som endnu ikke er indberettet 

til Ungedatabasen. 

UDB-hændelser  

(validering) 

Dagligt kl. 04:00 Dette systemjob sikrer, at der for hver juridisk afdeling 

valideres UDB-hændelser mod Ungedatabasen. 

Faktureringsgrundlag Hver time Systemjobbet, der sender til Navision STAT, udfører en af-

sendelse, såfremt faktureringsgrundlaget har status "Klar 

til afsendelse". Inden afsendelse laves der et tjek, om de-

bitor er spærret i Navision STAT. Når afsendelse er fuld-

endt for et faktureringsgrundlag, ændres status af faktu-

reringsgrundlaget og faktureringsgrundlagslinje automa-

tisk til "Afsendt". 

PUE’er til kursuskata-

loget 

Hver time Systemjobbet sender PUE’er til Kursuskataloget. 

Tabel 150 - Systemjobs for indberetning 

 

Bemærk: Systemjobs opdaterer og behandler data primært om natten, men system-

jobs vedr. optagelse, interne overflytninger og publiceringer kører om dagen hver 

time. 
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Systemjobs for 
ansøgninger og 
studieforløb 

Systemjobs Frekvens for kørsel Beskrivelse af systemjob 

Afgang fra uddannelse Dagligt kl. 22:00 Dette systemjob afslutter studieforløb, hvis der er sat af-

gangsårsag og afgangsdato, som er overskredet dags 

dato. Systemjobbet sørger for, at disse Studieforløb bliver 

deaktiveret og får status "Afsluttet". 

Valgfag Dagligt kl. 17:00 Systemjobbet opretter systemhændelser for studieforløb, 

hvor der mangler et valg af valgfag. 

CPR-nummer Dagligt kl. 22:00 Opdaterer CPR-nummer på personer og ansøgere, som er 

aktive i esas mod CPR-registeret. 

Ansøgningshandlinger Hver time Dette systemjob deaktiverer ansøgningshandlinger, hvis 

deadline er overskredet. 

Optagelsesstatus Hver time Dette systemjob opdaterer alle ansøgninger, som ikke er 

blevet behandlet, når tidsfristen er overskredet. 

Ansøgninger fra Opta-

gelse.dk 

Hver time Dette systemjob henter nye ansøgninger samt finder æn-

dringer, som er fortaget på ansøgninger fra Optagelse.dk 

for hver juridiske afdeling. 

 

Jobbet kan aktiveres manuelt af brugeren i esas. 

Ansøgninger fra Opta-

gelse.dk 

Dagligt kl. 17:00 Dette er et opsamlingsjob, der sikrer at alle ansøgninger 

bliver hentet, som er oprettet inden for seneste uge. Sy-

stemjobbet er en helgardering og henter derfor udeluk-

kende ansøgninger, som ikke er hentet via det ovenstå-

ende job. For hver juridisk afdeling hentes disse eventu-

elle manglende ansøgninger fra Optagelse.dk. 

PUE’er for næste peri-

ode 

Dagligt kl. 20:00 Et systemjob tjekker, om der skal oprettes PUE'er. Så-

fremt datoerne passer for oprettelse, sikrer systemjob-

bet, at der oprettes PUE'er, som nedarver relevant data 

fra SUE'er. For OU oprettes der PUE’er ud i fremtiden sva-

rende til uddannelsens normerede tid + 2 år (konfigurer-

bart). For ÅU oprettes der PUE’er svarende til feltet på 

SUE’en og fire uger før startdatoen for perioden (konfigu-

rerbart). 

Kommunikationsaf-

sendelse 

Hvert femte minut Systemjobbet afsender beskeder til nemStudie. 

Send advisering via e-

mail 

Hver time Systemjobbet sender besked via e-mail til ansøgere om, 

at der er sket noget nyt på deres ansøgning. 

Tabel 151 - Systemjobs for ansøgning og studieforløb 

Systemjobs for 
generelle 
opdateringer 

Systemjobs Frekvens for kørsel Beskrivelse af systemjob 

Publiceringer Hver time Dette systemjob aktiverer alle publiceringer, som har 

overskredet dags dato, og som er oprettet inden for den 

sidste time. 

Såfremt man ønsker at lave en ændring til en publicering 

og sætter feltet ”Ansøgningssynkronisering aktiv”, til ja, 



esas Brugervejledning  15 Automatisering i esas 
15.2 Systemjobs i esas 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 479 
 

skal man være opmærksom på, at synkroniseringen kan 

tage lidt længere tid, da synkroniseringen vil være gæl-

dende for alle ansøgninger, der er tilknyttet publicerin-

gen.   

CVR-nummer Dagligt kl. 22:00 Dette systemjob opdaterer danske aktive virksomheder i 

esas mod CVR-registeret. 

Brugere i esas Dagligt kl. 17:00 Systemjobbet deaktiverer brugere, som ikke har været 

logget ind i esas i 30 dage (konfigurerbart) og som ikke er 

integrationsbrugere.  

Slet Bilag Dagligt kl. 22:00 Bilag, som er oprettet for 180 dage (konfigurerbart) si-

den, slettes i esas. 

Bilag udløber snart Dagligt kl. 22:00 Dette systemjob opretter systemhændelser for de bilag, 

som ikke har været behandlet, men som snart slettes, da 

de er ved at udløbe. 

Digest Notifikation 

dagligt 

Dagligt kl. 17:00 Systemjobbet samler notifikationer, som ikke er afsendte 

og sender til brugere, som via et abonnement ønsker at 

modtage en daglig notifikation. 

Digest Notifikation 

hver time 

Hver time Dette systemjob samler notifikationer, som ikke er af-

sendte og sender til brugere, som via et abonnement har 

ønsket en timelig notifikation. 

Uddannelsesstruktur Dagligt kl. 17:00 Systemjobbet opretter systemhændelser for uddannel-

sesstrukturer, der ophører inden for 30 dage (konfigurer-

bart). 

Dimension Hver anden time For hver juridisk afdeling opdateres dimensionsnavne 

mod Navision STAT via et systemjob. 

Kommunikationsmed-

delelse 

Hver time Dette systemjob opdaterer alle kommunikationsmedde-

lelser, som er sat klar til fletning. 

US2000 Password Den første i måneden 

kl. 00:00 

Systemjobbet opdaterer US2000 integrations-password. 

Tabel 152 - Systemjobs for generelle opdateringer 



esas Brugervejledning  16 Emneregister 
15.2 Systemjobs i esas 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 480 
 

 Emneregister 

Ansøger 

Definition .................................................................................................................................................................................................................. 223 

Kommunikation ........................................................................................................................................................................................................ 242 

Oprettelse ................................................................................................................................................................................................................ 224 

Ansøgninger 

Adgangsgrundlag ..................................................................................................................................................................................................... 197 

Ansøger .................................................................................................................................................................................................................... 192 

Bilag .......................................................................................................................................................................................................................... 206 

Gæstestuderende .................................................................................................................................................................................................... 319 

International ............................................................................................................................................................................................................ 204 

KOT ........................................................................................................................................................................................................................... 215 

Kvote 2...................................................................................................................................................................................................................... 212 

Sagsbehandling ........................................................................................................................................................................................................ 188 

Status ........................................................................................................................................................................................................................ 193 

Ansøgningsopsætning 

Kobling til områdenummeropsætning .................................................................................................................................................................... 158 

Oprettelse ................................................................................................................................................................................................................ 155 

Arbejdsproces 

Definition .................................................................................................................................................................................................................. 465 

Oprettelse ................................................................................................................................................................................................................ 466 

Systemjobs ............................................................................................................................................................................................................... 477 

Avanceret søgning 

Oprettelse .................................................................................................................................................................................................................. 37 

Bedømmelse 

Anvendelse ............................................................................................................................................................................................................... 304 

Bedømmelsesform på SUE’en ................................................................................................................................................................................. 123 

Bedømmelsesrunde 

Anvendelse ........................................................................................................................................................................................................... 302 

Bedømmelsesrunden på PUE .................................................................................................................................................................................. 134 

Bevisgrundlag ........................................................................................................................................................................................................... 312 

Flettefil ..................................................................................................................................................................................................................... 308 

Opsætning på PUE'en .............................................................................................................................................................................................. 138 

Opsætning på SUE'en .............................................................................................................................................................................................. 121 

Reeksamen ............................................................................................................................................................................................................... 307 

Resultatudskrift ........................................................................................................................................................................................................ 310 

Vægtede delkarakterer på SUE’en .......................................................................................................................................................................... 122 

Entitet 

Definition .................................................................................................................................................................................................................... 11 

Entitetspost 

Definition .............................................................................................................................................................................................................. 11; 15 

Oprettelse .................................................................................................................................................................................................................. 16 

Relateret visning ........................................................................................................................................................................................................ 20 

Faktura 

Afsendelse til Navision STAT ................................................................................................................................................................................... 426 

Debitor ..................................................................................................................................................................................................................... 409 

Faktureringsgrundlag ............................................................................................................................................................................................... 415 

Faktureringsgrundlagslinje ...................................................................................................................................................................................... 420 

Gebyrtype ................................................................................................................................................................................................................. 412 

Gebyrtypen på PUE'en ............................................................................................................................................................................................. 139 

Kreditering................................................................................................................................................................................................................ 427 

Opsætning ................................................................................................................................................................................................................ 406 

Gennemførerelsesuddannelseselement 

Oprettelse ................................................................................................................................................................................................................ 143 

Hold 

Fordelingsnøgle ........................................................................................................................................................................................................ 124 

På PUE'en ................................................................................................................................................................................................................. 137 

Samme som SUE ...................................................................................................................................................................................................... 124 

IDV 

Oprettelse ................................................................................................................................................................................................................ 407 

Indberetning 

Felt på SUE ............................................................................................................................................................................................................... 117 



esas Brugervejledning  16 Emneregister 
15.2 Systemjobs i esas 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 481 
 

Overblik .................................................................................................................................................................................................................... 431 

STÅ ÅU ...................................................................................................................................................................................................................... 448 

SU.............................................................................................................................................................................................................................. 454 

Ungedatabasen ........................................................................................................................................................................................................ 460 

Internationalisering 

Anvendelse ............................................................................................................................................................................................................... 326 

Opfølgning ................................................................................................................................................................................................................ 329 

Opsætning på SUE'en .............................................................................................................................................................................................. 125 

Listevisning 

Definition .................................................................................................................................................................................................................... 23 

Eksport........................................................................................................................................................................................................................ 26 

Oprettelse .................................................................................................................................................................................................................. 24 

Merit 

Godkendelse ............................................................................................................................................................................................................ 321 

Oprettelse ................................................................................................................................................................................................................ 321 

nemStudie 

Anvendelse ............................................................................................................................................................................................................... 226 

Opsætning ................................................................................................................................................................................................................ 227 

Områdenummeropsætning 

Definition .................................................................................................................................................................................................................. 157 

KOT-grupper ............................................................................................................................................................................................................. 163 

Områdespecialisering .............................................................................................................................................................................................. 164 

Perioder 

Opsætning ................................................................................................................................................................................................................ 119 

Person 

CPR-nummer ............................................................................................................................................................................................................ 266 

Definition .................................................................................................................................................................................................................. 263 

Delingssamtykke ...................................................................................................................................................................................................... 273 

Fagperson ................................................................................................................................................................................................................. 270 

Fagperson på PUE'en ............................................................................................................................................................................................... 138 

Navne- og adressebeskyttelse ................................................................................................................................................................................. 272 

Personoplysninger ................................................................................................................................................................................................... 268 

Planlægningsuddannelseselement 

Definition .................................................................................................................................................................................................................. 129 

Nedarvninger ........................................................................................................................................................................................................... 130 

Oprettelse ................................................................................................................................................................................................................ 131 

Publicering ................................................................................................................................................................................................................ 179 

Praktik 

Lønnet praktik på SUE.............................................................................................................................................................................................. 118 

Oprettelse ................................................................................................................................................................................................................ 324 

Praktikområde.......................................................................................................................................................................................................... 338 

Samlæsning .................................................................................................................................................................................................................. 150 

Strukturelt Uddannelseselement 

Introduktion ............................................................................................................................................................................................................. 115 

Ordinær Uddannelse ............................................................................................................................................................................................... 114 

Overordnet uddannelseselement ........................................................................................................................................................................... 116 

Relateret uddannelseselement ............................................................................................................................................................................... 117 

Studieforløb 

Automatisk oprettelse ............................................................................................................................................................................................. 220 

Definition .................................................................................................................................................................................................................. 275 

Overflytning.............................................................................................................................................................................................................. 329 

Tidslinjen .................................................................................................................................................................................................................. 282 

Tilknyttede visninger ............................................................................................................................................................................................... 278 

Studieinaktiv periode 

Afmelding af GUE'er ................................................................................................................................................................................................ 314 

Definition .................................................................................................................................................................................................................. 313 

Team 

Definition .................................................................................................................................................................................................................... 57 

Uddannelse 

Anvendelse ................................................................................................................................................................................................................. 87 

Bekendtgørelse .......................................................................................................................................................................................................... 87 

Oprettelse .................................................................................................................................................................................................................. 92 

Uddannelsesstruktur 



esas Brugervejledning  16 Emneregister 
15.2 Systemjobs i esas 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 482 
 

Definition .................................................................................................................................................................................................................... 93 

Duplikering ............................................................................................................................................................................................................... 102 

Strukturdesigner ........................................................................................................................................................................................................ 97 

Virksomhed 

Oprettelse ................................................................................................................................................................................................................ 335 

Åben Uddannelse 

Afgangsprojekt ......................................................................................................................................................................................................... 118 

Ansøgning ................................................................................................................................................................................................................. 209 

Flettefil ..................................................................................................................................................................................................................... 309 

Import af ansøgere .................................................................................................................................................................................................. 184 

Opsætning på PUE'en .............................................................................................................................................................................................. 135 

Opsætning på SUE'en .............................................................................................................................................................................................. 120 

PUE ........................................................................................................................................................................................................................... 182 

Studieforløb ............................................................................................................................................................................................................. 284 

Tredjepartssystem til optagelse .............................................................................................................................................................................. 175 

 

  



esas Brugervejledning  17 Ændringslog 
15.2 Systemjobs i esas 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 483 
 

 Ændringslog 

Denne ændringslog afspejler de ændringer, der er tilkommet brugervejledningen efter seneste godkendelse. De ændringer, der er angivet for 

fremtidige versioner af esas, afspejler derfor ikke systemets nuværende funktionalitet. I kolonnen "esas version" kan man se, i hvilken version 

af esas, ændringen træder i kraft. 

Version af 

brugervej-

ledning 

esas ver-

sion 

SISESAS 

Jira-sag 

Reference til afsnit Beskrivelse 

4.3 1.3.1 SISESAS-

4280 

 

6.4 Gennemførelsesuddannelses-

elementet (GUE) 

Tilføjet linje sidst i Tabel 33 - Specifik information om GUE, 

omkring oprettelsen af en GUE på en SUE, der ikke STÅ-

indberettes.  

 1.3.2 SISESAS-

5056 

14.1.2 Indberetning til UFM, STÅ 

OU 

Tilføjet beskrivelse af regler på STÅ-indberetningslinjer 

samt undtagelser. 

 1.3.2  7.4.2 PUE-skift Sætning slettet om at PUE-skift til samme PUE kan benyt-

tes til opdatering af indberetningslinjer.  

 1.3.2  12.9.1 Fagpersoners vurdering af 

ansøgningen 

Grænse vedrørende antal tegn i begrundelsesfeltet er til-

føjet 

 1.3.2 UFMNS-

19525 

12.12 Fakturering for behandling af 

RKV-ansøgning 

Afsnit tilføjet omkring beregning STÅ for RKV 

 1.3.2 SISESAS-

3467 

13.5 Faktureringsgrundlag Tilføjet afsnit omkring fakturering og betalingsoplysninger 

på ÅU og IDV. 

 1.3.2  9.2.2 Realkompetencevurdering 

(RKV) 

Afsnittet er slettet og erstattet af ny funktionalitet, som 

beskrives i afsnit 12 

 1.3.2 UFMNS-

19606 

12.10.2 Relaterede Realkompeten-

cevurderinger 

Afsnit tilføjet omkring Relaterede Realkompetencevurde-

ringer  

 1.3.2 SISESAS-

3222 

8.2.1 Ansøgning og optagelse på 

ÅU 

Tilføjet bemærk kasse omkring advarsel ved flere ansøg-

ninger på samme PUE og SUE 

 1.3.2 SISESAS-

4923 

9.6 Ansøgeren Tilføjet beskrivelse af at det er muligt at opdatere ugyldige 

danske CPR-numre  

https://jira.umit.dk/browse/SISESAS-4280
https://jira.umit.dk/browse/SISESAS-4280
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 1.3.2 SISESAS-

2798 

10.4.7 Resultatudskrift Tilføjet afsnit om sektion med godkendte praktikforløb 

samt bemærk kasse om slettede praktikforløb 

 1.3.1 SISESAS-

4672 

14.1.5 Indberetning til DST Tilføjet linje i  Tabel 153 - Oversigt over mulige statusser 

på indberetningsgrundlaget omkring mulighed for genbe-

regning af fejlede DSt-indberetningsgrundlag. 

 1.3.1 SISESAS-

4631 

14.1.5 Indberetning til DST Tilføjet række i Tabel 154 - Oversigt over mulige statusser 

på indberetningsgrundlaget omkring status ”Tom” 

 1.3.1 SISESAS-

5107 

10.1.3 Tilslutning af studerende til 

nemStudie  

Fjernet hyperlink og opdateret beskrivelse af claim type  

 1.3.1 SISESAS-

3581 

14.1.2 Indberetning til UFM, STÅ 

OU 

Tilføjet linje omkring optælling af STÅ på supplerende ind-

beretning. 

 1.3.1 SISESAS-

4707 

14.1.2 Indberetning til UFM, STÅ 

OU 

Tilføjet afsnit omkring håndtering af indberetning der sup-

plerer en allerede indberettet linje med STÅ. 

 1.3.1 SISESAS-

4263 

10.4.2 Bedømmelser Tilføjet afnit samt figur omkring fejlmeddelelse ved forsøg 

på at slette bedømmelsesform når der kun er tilvalgt én. 

 1.3.2 SISESAS-

2344 

10.4.1 Bedømmelsesrunder Tilføjet bemærk-kasse omkring håndtering af studerende 

med forhåndsmerit. 

 1.3.1 SISESAS-

4354 

 

15.2 - Systemjobs i esas Opdateret beskrivelse af systemjobs angående synkronise-

ring af ansøgninger mellem esas og nemStudie.  

 1.3.1 SISESAS-

4542 

 

14.1 Indberetning via indberet-

ningsskærmbilleder 

Tilføjet bemærk kasse angående opgørelsesmetode VEJ-

LED og indberetningsoplysninger via SUE.  

 1.3.1 SISESAS-

4899 

14.1.3 Indberetning af STÅ på læ-

reruddannelsen 

Tilføjet bemærkning om nedskrivning til 0 stå for semestre 

uden beståede GUE’er. 

https://jira.umit.dk/browse/SISESAS-4280
https://jira.umit.dk/browse/SISESAS-4280
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 1.3.1 SISESAS-

4280 

6.2.1 Det strukturelle uddannelses-

elements sektioner og felter 

Tilføjet linje i Tabel - 18  SUE: Strukturelt uddannelsesele-

ment, omkring effekten på GUE’er der oprettes på SUE’er 

som ikke STÅ-indberettes. 

 1.3.1 SISESAS-

5256 

7.2.1 Indlæsning af ansøgninger fra 

Optagelse.dk 

Fjernet linje omkring mulighed for at filtrere i overvåg-

ningsoversigten. 

 1.3.1 SISESAS-

4453 

14.2.2 Indberetning til SU: Realpro-

gression 

Bemærk kasse angående beregning af realprogression for 

læreruddannelsen er indsat. 

 1.3.1 SISESAS-

4250 

6.5 Samlæsning Bemærk kasse angående inaktive samlæsningsopsætnin-

ger indsat. 

 1.3.1 SISESAS-

4776 

6.4 Gennemførelsesuddannelses-

elementet (GUE) 

Tilføjet linje sidst i Tabel 33 - Specifik information om GUE, 

omkring opdatering af startdato på GUE, fører til opdate-

ring af indberetningslinje.   

 1.3.1 SISESAS-

5344 

 

10.13 Oprettelse af virksomheder Tilføjet sætning angående dokumentforsendelsesmetode 

jf. debitor med tilknyttet EAN-Nummer, nederst i tabel 

110: Institutionsoplysninger. 

 1.3.1 UFMNS-

19265 

 

10.3 Hold i e Tilføjet afsnit angående mulighed for valg af nomenklatur 

(talværdi eller alfabetisk værdi). 

 1.3.1 SISESAS-

4409 

9.3.3 Flettefelter Tilføjet linje med entiteten Personoplysninger sidst i Tabel 

83 – Entitet som kan benyttes til fletning. 

 1.3.1 SISESAS-

4863 

14.1.3 Indberetning af STÅ på læ-

reruddannelsen  

Opdateret afsnit omkring opdatering af indberetningslin-

jer   

 1.3.1 SISESAS-

4460 

10.13 Oprettelse af virksomheder Tilføjet bemærkning om at det ikke muligt at dele en virk-

somhed 

 1.3.1 SISESAS-

3848 

10.10 Internationalisering Tilføjet at Free movers skal fremgå som valgmulighed ved 

både Ja og Nej til Udvekslingsaftale 

https://jira.umit.dk/browse/SISESAS-4280
https://jira.umit.dk/browse/SISESAS-4280


esas Brugervejledning  17 Ændringslog 
15.2 Systemjobs i esas 

© Netcompany og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 486 
 

 1.3.1 SISESAS-

4740 

13.5 Faktureringsgrundlag Tilføjet beskrivelse af automatisk fejlmelding på fakture-

ringsgrundlag, når mere end én institution oplysninger er 

tilknyttet den pågældende debitor.  

 1.3.1 SISESAS-

4499 

10.2 Studieforløb Nyt afsnit angående omlagte studieforløb tilføjet.  

 1.3 SISESAS-

4622 

10.3.1 Stamhold Tilføjet beskrivelse af automatisk oprettede stamhold og 

at der ligeledes er mulighed for manuel oprettelse  

 1.3 SISESAS-

4461 

10.3.2 Skabelonhold Tilføjet beskrivelse af automatisk oprettelse af skabelon-

hold når et stamhold har status ”Aktiv”. 

 1.3 SISESAS-

5117 

8.4 Håndtering af KOT-ansøgninger Tilføjet afsnit angående arkivering/sletning af ansøgninger 

i esas 

 1.3  SISESAS-

2314 

6.2.1 Det strukturelle uddannelses-

elements sektioner og felter 

Tilføjet bemærkning i Tabel 20 om at ændring i navn på 

UFS-ejet SUE automatisk opdateres på institutionsejede 

SUE’er med UVM-fagkode. 

 

 1.3 SISESAS-

4556 

9.1.2 Massetilmelding til IDV-aktivi-

tet 

CPR-nummer er fjernet som obligatorisk felt ved massetil-

melding og der er tilføjet en beskrivelse af dette nederst i 

afsnittet, under de listede obligatoriske felter.  

 1.3 SISESAS-

4649 

6.3.1 Planlægningsuddannelsesele-

mentets sektioner og felter 

Tilføjet bemærk kasse om at esas blokerer for fakturasta-

tus ”betalt” når betalingsdato ikke er opgivet i Navision. 

 1.3 SISESAS-

3699 

10.11 Overflytning af studerende Bemærk-kasse indsat sidst i afsnittet omkring håndtering 

af indberetningslinjer ved studieskift. 

 1.3 SISESAS-

4095 

14.2.4 Indberetning til UG / Kursus-

kataloget på PUE’er (ÅU) 

Tilføjet beskrivelse af fejl ved manglende CØSA-formåls-

kode 

 1.3 SISESAS-

3581 

14.1.2 Indberetning til UFM, STÅ 

OU 

Tilføjet information angående differencen af STÅ på sup-

plerende indberetning. Tilføjelsen findes under sektionen 

supplerende indberetning 

https://jira.umit.dk/browse/SISESAS-3581
https://jira.umit.dk/browse/SISESAS-3581
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 1.3 SISESAS-

3921 

 14.1.3 - Indberetning af STÅ på læ-

reruddannelsen 

Nyt afsnit angående STÅ-indberetning på læreruddannel-

sen (aktivitetsgruppekode 4042) 

 1.3 SISESAS-

4184 

6.4 Gennemførelsesuddannelses-

elementet (GUE) 

Bemærk kasse indsat sidst i afsnittet omkring oprettelse af 

GUE’er - Oprettelser af GUE’er på studieforløb kan ikke 

oprettes af andre end den juridiske ejer.  

4.2 1.3 SISESAS-

4380 

10.7 - Gæstestuderende Ændret tekst i feltet aktivitetsudbud i Tabel 102 - Informa-

tion om ansøgning.  

 

 

1.3 SISESAS-

4288 

6.4  – Gennemførelsesuddannelses-

elementet (GUE) 

Tilføjet linje omkring GUE’er uden ECST i Tabel 33 - Speci-

fik information om GUE.  

 1.3 SISESAS-

4288 

10.2.1 – Studieforløbslinjen Tilføjet bemærk-kasse om at GUE’er uden ECTS ikke vil på-

virke studieforløbslinjen eller studieforløbet.  

 1.3 SISESAS-

4200 

10.2 – Studieforløb Beskrivelse af navneændring på Studieforløb og GUE’er 

 1.3 SISESAS-

4200 

10.1 – Person og Personoplysninger Indsat ”Bemærk kasse” hvor der beskrives at navneæn-

dringer træder i kræft på fremtidige studieforløb og 

GUE’er 

 1.3 SISESAS-

4367 

9.4 – Ansøgningshandlinger Tilføjelse omkring processen for at ændre tilbudt studie-

start fra sommer til vinter når en studieplads allerede er 

bekræftet.  

 1.3 SISESAS-

4367 

9.3.1  – Manuel kommunikation Tilføjelse omkring kommunikation oprettet efter datoen 

for må vises efter er overskredet.  

 1.3.1 SISESAS-

1294 

14.1.5 – Indberetning til DST Tilføjelse af nyt afsnit om udsvingsrapport 

 1.3 SISESAS-

4138 

6.4.2 – PUE-skift Nyt afsnit der beskriver hvordan PUE-skift håndteres 

 1.3  6.5 – Samlæsning Udvidelse af beskrivelse af samlæsning 

 1.3 SISESAS-

2447 6.2 Det strukturelle uddannelses-

element (SUE) 

Figur 127 - SUE: Kontekstmenuen 

 1.3 SISESAS-

4187 

10.1 – Person og Personoplysninger Tilføjet linjer ”land” til Tabel 87 - Indhold på en person 

 1.3 SISESAS-

4221 

10.1 – Person og Personoplysninger  Tilføjet linjer til Tabel 87 - Indhold på en person 

4.1 1.3 SISESAS-

4138 

14.2.4 – Indberetning til UG / Kur-

suskataloget på PUE’er (ÅU) 

Tilføjet afsnit der beskriver integrationsstatus på PUE’en 

 1.3  10.13 – Oprettelse af virksomheder Tilføjet en linje omkring mulighed for at oprette underaf-

delinger med samme P-nr., CVR-nr., eller EAN nr. på ni-

veau 3 

 1.3  9.3.1 – Manuel kommunikation 

 

Tilføjet beskrivelse af arbejdsprocessen ved manuel opret-

telse af en besked på en ansøgning.  

 1.3  9.3.2 - Kommunikationsskabeloner Tilføjelse til punkterne Meddelelse og Meddelelsesemne 

at disse felter ikke er påkrævet (når der samtidig anvendes 

en kommunikationsskabelon), da det bliver overskrevet af 

skabelonen 

https://jira.umit.dk/browse/SISESAS-3921
https://jira.umit.dk/browse/SISESAS-3921
https://jira.umit.dk/browse/SISESAS-4184
https://jira.umit.dk/browse/SISESAS-4184
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 1.3  8.2 – Håndtering af ansøgninger Skiftet skærmbillede, så kvalifikationspointsektionen er 

opdateret 

 1.3  14.1.2 – Indberetning til UFM, STÅ 

OU 

Tilføjet nyt afsnit de beskriver, at kun institutionsspeciali-

ster kan godkende et juridisk indberetningsgrundlag 

 1.3 SISESAS-

3248 

13.3.2 – Rekvirent til STÅ indberet-

ning og faktisk optag 

Nyt afsnit – Rekvirenter og STÅ indberetning 

 1.3 SISESAS-

3248 

13.3.1 – Rekvirenttyper  Nyt afsnit – Rekvirenttyper  

 1.3 SISESAS-

3207 

13 Fakturering i esas  Afsnit opdateret med: sælgerkode, hvordan delvis kredite-

ring håndteres, hvordan PUE’en klargøres til fakturering 

for ÅU, hvordan man manuelt opretter et fakturerings-

grundlag på en studerende og derefter tilføjer et fakture-

ringsgrundlag, samt uddybning af, hvordan man ændrer 

debitor på et faktureringsgrundlag. 

 1.3 SISESAS-

3168 

10.6.3 - Ændringer på inaktive eller 

afgangsmeldte studieforløb 

Nyt afsnit oprettet omkring registreringer på inaktive stu-

dieforløb/studerende som er afgangsmeldt. 

 1.3 SISESAS-

3249 

9.3.5 - Kommunikationsafsendelse Indsat vejledning om ændring af standard app for åbning 

af .xml-filer. 

 1.3  10.1 – Person og Personoplysninger Den sidste bemærkningskasse i afsnittet er ændret.  

 1.3  8.5 - Oprettelse af nye studerende 

på uddannelsesinstitutionen 

Tabel 55 – Forudsætninger: ”Overfør Ansøger og Ansøg-

ning til Studerende og Studieforløb”, har fået tilføjet 

”Land” i kolonnen ansøger. 

4.0 1.3  15.2 - Systemjobs i esas Betalingsstatus skal opdateres én gang i time 

 1.3  7.2 - Områdenummeropsætning og 

dimensionering 

Mapning mellem tekstfeltet retning på ansøgning og 

AUDD-kode 

 1.3  8.2 - Håndtering af ansøgninger Ændring af visning for ansøgningsentiteten 

 1.3  8.2 - Håndtering af ansøgninger Undergitrene på Ansøgning ændres til at være "Rediger-

bare gitre" 

 1.3  7.2.4 - Byttelisteadministration Bytteliste administration 

 1.3  9.2 - Områdenummeropsætning og 

dimensionering 

Valg af studieretning/undervisningsfag efter tildelt studie-

plads 

 1.3  6.4 -  Gennemførelsesuddannelses-

elementet (GUE) 

Meritregistrering og bedømmelse - låsning af bestået GUE 

 1.3  10.8 - Merit Automatisk oprettelse af GUE ved registrering af delmerit 

 1.3  3.10.1 - Kør regeltjek Ændring af max karaktergennemsnit 

 1.3  8.3- Kvote 2 Kolonne Pointdeling 

 1.3  7.2.3 - Fordeling af ansøgere på 

sommer- og vinterstart 

Ansøgere med tilsagn skal tildeles den studiestart de har 

ønsket 

 1.3  7.3 - Publicering  Der mangler et engelsk felt til supplerende oplysninger og 

særlige krav 

 1.3  9.1 - Opsætning af nemStudie i esas Flere felter ved adgangsgrundlag 

 1.3  8.2 - Håndtering af ansøgninger Ansøger skal vælge arbejdsgiver – offentlig/privat 

 1.3   Dannelse af hold i esas, del 2 

 1.3  8.2 - Håndtering af ansøgninger Masseredigere Gebyrtypeskabeloner 
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 1.3  10.2 - Studieforløb Markering af ekstra tid til eksamen – SPS 

 1.3  9.1 - Opsætning af nemStudie i esas Definer mulige adgangsgrundlag i esas 

3.5 1.2.1  3.5.1 – Fremsøgning af ansøgninger 

med opdaterede bilag 

Beskrivelse af hvordan sagsbehandler får besked om op-

daterede bilag på ansøgning. 

 1.2.1  9.3.1 - Manuel kommunikation Tilføjet et afsnit til hvordan manuel kommunikation (med 

og uden brug af kommunikationsskabelon) håndteres 

 1.2.1  9.1 - Opsætning af nemStudie i esas Tilføjet et afsnit om hvordan felter fra Publicering på 

PUE/SUE og områdenummeropsætning bliver vist for an-

søgeren i nemStudie 

 1.2.1  9.3.5 - Kommunikationsafsendelse Tilføjet en beskrivelse af, hvordan massekommunikation 

håndteres. 

 1.2.1  7.3 - Publicering Tilføjet en beskrivelse af, hvilke felter der er synlige på 

Publiceringen herunder ”Supplerende oplysninger”. 

Tilføjet en tabel med beskrivelse af felterne på publicerin-

gen. 

 1.2.1  9.1 - Opsætning af nemStudie i esas Tilføjet et afsnit af feltet ”Adgangsgrundlag” på Publicerin-

gen om hvordan feltet opsættes herunder HTML’en. 

 1.2.1  7.2.1 - Indlæsning af ansøgninger 

fra Optagelse.dk 

Tilføjet et afsnit til hvordan feltet ”Integrationsstatus” 

sættes, når en ansøgning indhentes fra Optagelse.dk eller 

tredjepart 

 1.2.1  9.3.4 - Flettetekster Tilføjet et afsnit til hvordan flettetekster håndteres i kom-

munikationsskabeloner 

 1.2.1  9.1.3 - Tilslutning af studerende til 

nemStudie 

Beskrevet hvordan SSO-id opdateres med ADFS/WAYF på 

den studerende 

 1.2.1  9.3.2 – Kommunikationsskabeloner Udvidet beskrivelsen af kommunikationsskabeloner 

 1.2.1  9.1.2 – Massetilmelding til IDV-akti-

vitet 

Tilføjet beskrivelse af hvordan massetilmelding til IDV-ak-

tiviteter håndteres i esas 

 1.2.1  9.1.1 - Oprettelse af link til nemStu-

die 

Tilføjet beskrivelse af hvordan man opretter direkte links 

til nemStudie. 

 1.2.1  7.2.1 – Det strukturelle uddannel-

seselements sektioner og felter 

Tilføjet max. anslag til ”Engelsk navn” 

 1.2.1  8.2 – Områdenummeropsætning og 

dimensionering 

Tilføjet et afsnit til hvordan bedømmelsesrunde håndteres 

 1.2.1  9.2 – Håndtering af ansøgere Tilføjet bilagsstørrelse til uploading af bilag på nemStudie 

 1.2.1  9.2 – Håndtering af ansøgere Tilføjet, at lande i esas skal være en del af ISO 3166-1 stan-

darden 

 1.2.1  11.4.7 – Resultatudskrift Tilføjet bemærkningsfelt til engelsk navn på resultatud-

skrift 

 1.2.1  13.1.2 – Indberetning til UFM, STÅ 

OU 

Opdateret skema til STÅ-indberetning. 

3.4 1.2.1  10.6.2 - Genindskrivning Afgangsårsag ”Administrativ udskrivning – ikke påbegyndt 

uddannelsen” kan ikke længere bruges til genindskrivning 

 1.2.1  11.4.7 - Resultatudskrift Opdateret at resultatudskriftet indeholder GUE’ens slut-

dato 

 1.2.1  11.1 Sammenfletning af dubletter Opdateret afsnittet med et bemærkningsfelt angående 

personer tilknyttet samme rolle 
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 1.2.1  7.4 Gennemførelseselement (GUE) Tilføjet hvordan deaktivering af GUE med et fakturerings-

grundlag håndteres 

 1.2.1  4.1 Autogenerering af PUE Tilføjet hvad de to felter i sektionen ”Autogenerering af 

PUE” betyder på den juridiske afdeling 

 1.2.1  10.3 Manuel kommunikation Tilføjet hvordan feltet ”Status” fungerer ifm. oprettelse af 

manuel kommunikation med ansøgeren 

3.3 1.2  10.6.2 - Genindskrivning Tilføjet at ved genindskrivning, aktiveres studieforløbet 

med det samme. 

 1.2.1  6.5 - Samlæsning Opdateret beskrivelsen af funktionaliteten for samlæsning 

ift. opdatering til esas ver. 1.2.1. 

 1.2.1  14.1.2 - Indberetning til UFM, STÅ 

OU 

Tilføjet hvilke rekvirenttyper der er ressourceudløsende 

for internationalisering. 

 1.2.1  13.11 - Kreditering og delvis kredi-

tering 

Tilføjet at kreditering af deltagerbetaling på ÅU, ikke udlø-

ser STÅ. 

 1.2.1  8.2.1 - Ansøgning og optagelse på 

ÅU 

Tilføjet at studerende på ÅU kan optages på samme SUE 

igen 

 1.2.1  8.3 - Kvote 2 Beskrevet hvordan feltet ”Ansøgning ændret” opdateres. 

 1.2  10.4.6 - Flettefil til enkeltfagsbevis Tilføjet at kun PUE’ens beståede GUE’er kommer med i 

flettefil dannet på PUE. 

 1.2  10.1 - Person og Personoplysninger Tilføjet at fagpersoner kan oprettes via opslag til CPR-regi-

stret. 

3.1 1.1  3.4 - Opfølgninger Tilføjet at der oprettes en exception når CPR-registret re-

turnerer med et inaktivt CPR-nummer. 

 1.1   10.1 - Person og Personoplysninger Tilføjet hvordan man fletter dubletter af personer. 

 1.1  9.3 - Kommunikation med ansøgere 

under sagsbehandlingen af ansøg-

ninger 

Tilføjet at der skal benyttes HTML-tags hvis kommunikati-

onsskabeloner anvendes til adviseringer. 

3.0 1.2  14.2.1 - Indberetning til SU Specificeret hvornår SU-hændelser oprettes for aktivitets-

kontrol 

  1.2  10.10 - Internationalisering Free movers flyttet til Udvekslingsaftale = Ja 

  1.2  10.11 - Overflytning af studerende Tilføjet at man kan lave intern overflytning mellem aktivi-

tetsudbud der tilhører samme SU-retningskode via uddan-

nelsesaktiviteter 

  1.2  10.4.7 - Resultatudskrift Tilføjet at oplysninger om merit og internationalisering 

fremgår af resultatudskriften 

  1.2  8.5 - Oprettelse af nye studerende 

på uddannelsesinstitutionen 

Tilføjet at for efteroptag, er det muligt at blive tilmeldt 

PUE'er der har startdato op til 30 dage før studiestart på 

studieforløbet 

  1.2  10.6.2 - Genindskrivning "Bemærk"-boks fjernet, da fem-måneders reglen for gen-

indskrivning træder i kraft i esas version 1.2 

  1.2  8.2.1-  Ansøgning og optagelse på 

ÅU 

Tilføjet ny "Tip"-boks med information om at man kan se 

et ansøgningsresume som bilag, hvis ansøgning er fra 

nemStudie 

  1.2  10.2 - Studieforløb Tilføjet information om nye undergitre med ECTS og STÅ. 

  1.2  3.10.1 - Kør regeltjek Tilføjet regeltjek under uddannelsesstruktur om skift fra 

kladde til aktiv 
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  1.2  6.4.1 - Massetilknytning af fag Tilføjet nyt afsnit om massetilknytning af fag og valgfag 

  1.1  6.4 - Gennemførelsesuddannelses-

elementet (GUE) 

Beskrevet hvilke statusser GUE'en kan antage 

  1.2  8.6 - Ansøgeren 

10.2 - Studieforløb 

Tilføjet afsnit der beskriver funktionaliteten "log ind som 

ansøger/studerende" i nemStudie 

  1.2  6.3.1 - Planlægningsuddannelses-

elementets sektioner og felter 

7.2 - Områdenummeropsætning og 

dimensionering 

8.2.1 - Ansøgning og optagelse på 

ÅU 

Tilføjet beskrivelse af straks-synkronisering som kan an-

vendes fra kontekstmenuen på PUE og områdenummer-

opsætning 

  1.2  9.4 - Ansøgningshandlinger Opdateret afsnit om indhold på ansøgningen med omdøb-

ning af felt "Bemærkning til betaling" til "Bemærkning til 

ansøgning" 

"Frist eksamensbevis" og "Bemærkning eksamensbevis" 

tilføjet i tabel over ansøgningshandlinger 

  1.2  6.4 - Gennemførelsesuddannelses-

elementet (GUE) 

Tilføjet beskrivelse af funktionalitet der deaktiverer relate-

rede entitetsposter, når GUE'en deaktiveres 

  1.2  10.4.8 - Bevisgrundlag Tilføjet beskrivelse af ændringer i entiteter og felter, som 

medfører en opdatering af bevisgrundlaget 

  1.2  10.8 - Merit Tilføjet at det er muligt at oprette meritregistrering med 0 

ECTS. 

  1.2  14.1.2 - Indberetning til UFM, STÅ 

OU 

Beskrevet hvordan indberetning til optag fungerer. 

  1.2  10.11 - Overflytning af studerende Tilføjet at igangværende GUE'er på afgivende aktivitetsud-

bud bibeholdes og kan sagsbehandles, og at der kun op-

rettes GUE'er med startdato efter "Ønsket overflytnings-

dato". 

  1.2  7.2 - Områdenummeropsætning og 

dimensionering 

10.2 - Studieforløb 

10.6 - Afmelding af studerende og 

genindskrivning 

Tilføjet hvordan feltet Forventet afslutning fungerer 

  1.2  6.2.1 - Det strukturelle uddannel-

seselements sektioner og felter 

6.3 - Planlægningsuddannelsesele-

mentet (PUE) 

6.4 - Gennemførelsesuddannelses-

elementet (GUE) 

Afsnit opdateret vedrørende ændringer i delkarakterop-

sætningen. Screendumps og beskrivelse af felter er opda-

teret 

  1.2  10.8.1 - Startmerit Tilføjet beskrivelse af genberegning af studieforløb efter 

startmerit. Startmerit flyttet ud i nyt afsnit. 

  1.2  12 Realkompetencevurdering Tilføjelse af beskrivelse af realkompetencevurdering. 

  1.2  10.3 Hold i e Beskrevet funktionaliteten bag stamhold, skabelonhold, 

semesterhold og undervisningshold.  

Funktionaliteten bag holdfordelingsnøglen beskrevet 
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  1.2  8.4 - Håndtering af KOT-ansøgnin-

ger 

Tilføjet beskrivelse af regler for generering af indberet-

ningsfiler for KOT 

  1.1  10.1 - Person og Personoplysnin-

ger, Relaterede personoplysninger 

Tilføjet beskrivelse af forskellene på Person-ID og Integra-

tions-ID 

  1.2  8.2 - Håndtering af ansøgninger Tilføjet Bemærk-boks om manuel indtastning af 13-skala 

karakterer fra bilag 

  1.1  5.7 - Progressionsmodeller Tilføjet Bemærk-boks om tilknytning af progressionsmodel 

fra uddannelsesstrukturen 

  1.1  8.3 - Kvote 2 Tilføjet beskrivelse af ansøgningshandling for kvote 2-an-

søgninger 

  1.1  6.3 - Planlægningsuddannelsesele-

mentet (PUE) 

Tilføjet at deaktivering af PUE medfører at PUE ikke opret-

tes automatisk ved kørsel af næste systemjob der opretter 

PUE'er 

  1.1  5.8 - Specialiseringer Beskrevet hvordan studerendes skift af specialisering 

håndteres 


