
Utbildningsdatabasen KursInfo
- Ett samarbete mellan elva lärosäten



KursInfo/Ladok

• XML/Utannonsering
• Vad har vi gjort i KursInfo
• Vad är kvar
• Hur håller vi koll på förändringar i Ladok



XML/Utannonsering
• Tidigare skickades information till UHR’s

inhämtningsplats direkt från KursInfo med hjälp 
av XML-filer.

• I och med nya Ladok skickas nu all 
utbildningsinformation från KursInfo till Ladok 
och därefter till UHR’s inhämtningsplats. Man 
säger att man utannonserar tillfällena. 
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Vad har vi gjort i KursInfo
• Det har varit ett stort arbete att anpassa KursInfo 

till Ladok.
• Mycket sker bakom kulisserna men det finns 

också en hel del ”nyheter” i gränssnittet.
• Följande bilder tar upp några av dessa 

förändringar



Ny statustabell- Kurs



• Ny statustabell – kurstillfälle



• Ny utsökningsparameter under avancerad sök



• Information om kopplad ladokversion
• Överföringslogg



• Visning av Ladokstatus



• Nya knappar för höjning av revision med ny 
Ladokversion



• Ny hantering av examinationsmoment på grund av 
strängare regler i Ladok.



• Nya fält och kryssrutor för överföring till Ladok



Även mycket ny funktionalitet för systemförvaltarna 
i admindelen. 

Några exempel:
• Masshöjning av kurser/program/tillfällen till 

komplett
• Massöverföra kurser/program/tillfällen 
• Manuell länkning till Ladok. 



Vad är kvar?
• Programtillfällesstruktur
• Lokal märkning
• Skicka över examinatorer
• Kurspaket



Hur håller vi koll på förändringar i 
Ladok

• Ligger i mitt uppdrag att hålla koll på 
förändringar, men får hjälp av förvaltningsgruppen

• Håller koll på senaste informationen från Ladok



Skapa olika typer av tillfällen







Personliga inställningar





KursInfo 2.0
• Ny databas

– Uppdatera tekniken
– Effektiviseras/snabbas upp
– Möjliggöra utveckling av nya funktioner

• Språkstöd (möjliggör byte av språk)
• Förbättrad sök
• Rapportgenerator
• Massuppdatering
• Mer affärslogik
• Sessionshantering
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