
Nyttige FS-tips 

Generelt om bilder 

Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via 

modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram i Student 

samlebilde får man opp bildet Studieprogram samlebilde, som man ellers ville hentet fra 

modulen Studieelementer. 

På samlebilder er det ofte hurtigtaster til andre bilder, rapporter og rutiner som har 

sammenheng med det aktuelle bildet. For eksempel ligger det i Student samlebilde en 

direkte overgang til rapporten FS601.001 Karakterutskrift. Velger man denne snarveien for 

en valgt student vil karakterutskrift for denne studenten hentes opp. En del snarveier til andre 

bilder, rapporter og rutiner finner man i rullegardinen til høyre i Student samlebilde. Dette er 

snarveier til de mest benyttede funksjonene knyttet til en student. I Utdanningsplan finner 

man flere snarveier. 

 

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil 

 

Skriv inn nytt søkeord, trykk Enter. Nå skal du ha fått opp begge søkealternativene som du 

kan bla/bevege deg mellom ved å bruke de grønne pilene. 

 

Felt 

Når man er inne i et felt man ikke er sikker på hva skal inneholde kan man ved å trykke på 

F2-tasten få informasjon om navn på felt, hva det aktuelle feltet skal inneholde osv. Trykker 

man på F1 åpner hjelpesider seg (hjelpesidene er under arbeid). Logg deg på via Feide (se 

rød pil). 

 

 

 



Studentweb – saksbehandlertilgang 

Som saksbehandler kan du komme rett inn i StudentWeb fra FS ved å klikke på 

StudentWeb-ikonet i Student samlebilde: 

 

 

Logg på med Feide.  

Følgende bilde dukker opp 

  

 

Studentens fødselsnummer kommer automatisk opp. Trykk «Logg inn» uten å hake av for 

«Oppdateringsrettigheter». Benytt oppdateringsrettigheter med varsomhet og kun etter 

avtale med student. Det bør være en hovedregel å la studenten selv gjøre alle valg/endringer 

på StudentWeb. 

 

Når du logger inn ”uten oppdatering” kan du se det samme som studenten gjør. Du kan 
legge til emner i utdanningsplanen, foreta oppmeldinger etc., uten at noe blir lagret/endret 

når du logger deg ut. Saksbehandler og student kan være logget på samtidig. 

 

 

 

 



Innstillinger 

I bildet "Innstillinger" (finnes i menyen Verktøy når Hovedmenyen er aktiv) kan en sette en 

del standardverdier som blir benyttet når du senere åpner rapporter/rutiner. Her kan vi f eks 

angi at alle felter som spør etter årstall skal være forhåndsutfylt med årstallet 2015. Neste 

gang du åpner en rapport som spør om årstall vil dette feltet være ferdig utfylt med årstallet 

2015. Her er 2015 angitt som standardverdi i rapporter/rutiner. Viktig å huske å endre ved 

nytt år. 

 

 

 

Bokmerker 

En kan lage et bokmerke i hovedmenyen for alle bilder, rutiner og rapporter man benytter 

mye. Dette gjøres ved hjelp av menyvalg Fil – Legg til bokmerke når man står i bildet, rutinen 

eller rapporten man ønsker å legge på menyen. 

 

 
 

Organiser bokmerkene dine 

Dersom du bruker mange vinduer (bilder/rapporter/rutiner) kan du lage egne mapper for 

vinduene. Du kan lage/slette grupper og bokmerker.  

 



 

Trykk på «Bokmerker» når du står i Hovedmenyen. 

 

 
  

 

Lag gruppe: Her kan du opprette grupper. Gi gruppen et navn og legg tilhørende bokmerker 

inn her. Vil se slik ut. Trykk på pluss for å få frem bokmerkene i gruppen. 

 

 
 

 

Rapporter/rutiner 

Vet du nummeret på rapporten eller rutinen du skal åpne kan du også åpne denne ved å 

velge 

Ctrl+O, og taste inn det aktuelle nummeret. Ønsker man for eksempel å åpne rapporten 

FS301.010 Studenter i studiekull velger man Ctrl+O, taster inn 301010 og OK. Man kan også 

bruke knappen ”Åpne” på hovedmenyen til dette formål. 

    
 

 



Kopiere/lime inn nøkkel 

Skal man sette inn søkekriterier for samme person eller emne i flere bilder, kan man kopiere 

«nøkkelen» og lime den inn i neste bilde hvor man skal søke frem denne informasjonen.  

 

En nøkkel kan for eksempel være fødsels- og personnummer eller en emnekode.  

 

På denne måten slipper man å fylle inn samme informasjon for hvert bilde man skal søke i. 

Still markøren i det feltet man ønsker å kopiere. Benytt knapper for ”kopier nøkkel” og ”lim 
inn nøkkel” på verktøylinjen.  

  
Eller høyreklikk i feltet  

 
 

 

 

Innsettingsvalg 

Ved behov for gjentatt behov for å opprette en forekomst manuelt, som f eks lisens 

 

Forhåndsverdien må legges inn i hver type bilde. 

Forhåndsverdien kommer bare opp når du skal opprette ny forekomst i det aktuelle bildet, 
ikke hvis du skal søke i eller endre på gamle forekomster i bildet.  

 

 



 

Det er de gule feltene som viser hva som kan forenkles i bildet. I noen bilder må du scrolle 

ned for å finne aktuelle valg. 

Legg inn forhåndsverdier og trykk på knappen F (forhåndsverdi). Trykk på OK 

 

Verdiene du har skrevet inn kommer frem ferdig utfylt når du oppretter ny forekomst. 

 

Verdiene kan endres/oppdateres når du måtte ønske det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hurtigtaster i FS 

Valg Tast-
kombinasjon 

Funksjon 
 

Åpne… Ctrl+O Gå direkte til en rutine eller rapport (eller bilde). Må kunne 
rapportnummer, f eks 301.010  

Lukk Ctrl+W Lukker det aktive vinduet 

Oppdater Ctrl+S Lagrer/legger inn nye eller endrede data i databasen 

Hent Ctrl+J Henter data fra databasen 

Skriv ut aktivt vindu Ctrl+P Skriver ut det aktive vinduet. i flernivå-bilder. Hvis øverste 
del er aktivert, skrives ut datainnholdet som finnes der (for 
eksempel alle emner i Emne samlebilde). 

Avslutt Ctrl+Q Avslutter FS når hovedmenyen er aktivert 

Kopier nøkkel Ctrl+Shift+C Kopierer nøkkelverdien i feltet hvor markøren står 

Lim inn nøkkel Ctrl+Shift+V Limer nøkkelverdien inn i nytt felt hvor markøren står 

Kopier rad Ctrl+K Kopierer aktiv forekomst inn i ny rad 

Ny rad Ctrl+N Setter inn nye forekomster i aktivt vindu 

Bruker-profil Ctrl+B Åpner dialog for å endre brukerprofil (innsettingsvalg) 

Tekstfelt Ctrl+T Åpner dialog som viser tekstfeltets navn, lengde og innhold 

Institusjons-koder Ctrl+T Henter dialogboks for oversikt over land- og 
institusjonskoder. Virker kun i institusjonskodefeltet 

Blank ut søkekriterier Ctrl+L Sletter tidligere registrerte søkekriterier 

 

Neste datavindu Alt+Z Gjør neste vindu i bildet aktivt (roterer) 

Lag søk Ctrl+F Setter bildet i søkemodus med grå bakgrunn 

Registrering Ctrl+R Setter bildet i registreringsmodus, med hvit bakgrunn 

 
 

 

 

 

 

 


