
# Emne Løsning

6 Oprettelse af teams Institutionsspecialister kan oprette og opsætte teams i esas. Teams administreres via ”
Sikkerhed”, der findes under arbejdsområdet ”Administration” på hylden .

7 Fremsøge studieforløb, som kræver registrering af dispensation for overskridelse af 
studietid                                                                                                                                             
                                                        

Der er her tale om en aggregeret søgning - dvs. at vi vil sammenligne felter på tværs af 
entiteter. Dette er ikke muligt i dynamics.

8 Fremsøge studieforløb, som kræver registrering af dispensation for 
prøveforsøg                                                                                                                                        
                                                 

9 Fremsøge PUEr med mere end én 
bedømmelsesform                                                                                                                           
                                                                         

Ikke muligt med en nem søgning, da bedømmelsesform ligger som  individuelle felter på 
PUE'en. Kan dog sættes op hvis det er noget man bruger ofte, men det tager tid.

10 Fremsøge opfølgninger, som står registreret på 
studieforløb                                                                                                                                       
                                                

11 På et stamhold skal der fremsøges studerende, som har GUEr med status ikke bestået 
i et bestemt periode. Visningen skal indeholde studieforløb på stamholdet, GUEr, der 
ikke er bestået, slutdato samt 
bedømmelsen                                                                                        

18 Hvorfor kan man ikke sætte søgninger op på SU stamdata? Det kan man godt

18.1 Alle studieforløb med ”SU stamdata = indeholder data” + ”Realprogression ECTS = 
indeholder ikke data”

Realprogression er ikke søgbar

19 Avancerede søgninger, der effektivt overvåger betalinger på udvalgte uddannelser 
(Oversigt over status på betaling på uddannelserne)

Mulig at tilføje kriterier herfra. 
Hvis man ønsker statusser, kan man starte fra faktureringsgrundlaget.
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20 Avancerede søgninger, der viser studerende, som ser ud til at være STÅ udløsende ÅU, 
men som mangler at blive faktureret. Dynamiske lister, der opsættes kvartal for 
kvartal.

21 Avanceret søgning, der viser mig, hvilke PUEr, der har faktureringer, hvor prisen er 
anderledes end den pris, der er udbudt på PUEn.

Dette er en aggregeret søgning og kan ikke lade sig gøre

22 Oversigt over tomme faktureringsgrundlag, hvor PUEn har overskredet slutdatoen, så 
de kan deaktiveres.

23 Avanceret søgning, hvor jeg kan koble indberetningslinjer med PUEr til assistance, når 
der er revision og de laver nedslag på specifikke PUEr.

24 Oversigt over betalinger pr. studerende. Det er besværligt at se hvem der er debitor, 
for en studerende, medmindre man går helt tilbage til ansøgningen. 

28 Mulighed for at se oversigt over optjent ects. Tilføj "Realprogression ECTS" som kolonne i søgning efter studieforløb

29 Mulighed for at se studerende med manglende praktikforløb og manglende hold. 

Kun muligt at søge efter om der mangler praktikforløb OG der ikke er nogle hold overhovedet
ELLER
Søge på specifikke hold

30 Oversigt over studerende på orlov. Se hvilket aktivitetsudbud der er tilknyttet ens 
PUE’er.

31 Avanceret søgning, der kan vise, om studerende er placeret på flere PUEr under 
samme SUE
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samme SUE

Kun muligt for et specifikt studieforløb, 

32 Avanceret søgning, der kan vise, om studerende har aktive ikke-beståede GUEr, der 
ikke har en åben bedømmelse (bedømmelsesholder) tilknytte

33 Avanceret søgning, der kan vise, om studerende har ikke-beståede bedømmelser på 
en GUE (på samme PUE), selv om GUEn allerede indeholder en bestået. Her handler 
det naturligvis om, at vi ser, at der er ikke-beståede med senere dato end den 
beståede! Ved ikke, hvorfor GUEn ikke er blevet inaktiv ved godkendelse 1, men 
resultatet er, at vi bliver ved med at få dem med i træk som en mangel.

34 Avanceret søgning, der kan vise, om studerende er ved at være i mål med 
uddannelsen à tænker noget i retning af kriterier omkring en forventet slutdato, antal 
ECTS <=; =; >= et givet antal , antal godkendte/beståede SUEr (evt med mulighed for 
en bid tekst i a la indeholder ”KMP” etc)

35 Avanceret søgning, der kan vise, om en studerende ikke har bestået et studieelement i 
mindst 12 måneder eller mere (studietidsvarsel)

Dette er en aggregeret søgning og kan ikke lade sig gøre.

36 Avanceret søgning, der kan vise, om en studerende ved udgangen af 2. studieår (4. 
semester) har bestået en eller flere konkrete SUEr (stopprøvevarsel)

Bør eventuelt laves som CR, hvis det bruges ofte

37 Avanceret søgning, der kan vise, om studerende er nået 6 års max.indskrivningstid (og 
5,5 mhp varsel), og IKKE har en dispensation allerede
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38 Om en studerende har en aktiv ikke godkendt GUE på en PUE, men som HAR bestået 
SUEn på en anden PUE

Dette er en aggregeret søgning og kan ikke lade sig gøre
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