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Datum

Version

Beskrivning

Författare

2013‐01‐29

1.0

Första utkast av manualen

JEAN

2013‐04‐04

1.1

Uppdaterat statusvärden samt
anmälningsinformation

JEAN

2016‐10‐14

1.2

Uppdaterat efter nya gränssnittet

JEAN

Innehållsförteckning
Fliken Översikt…………………………………….. sid 3
Fliken Anmälningsinformation……………. sid 5
Fliken Innehåll…………………………………….. sid 6
Fliken Intervjuer…………………………………. sid 8
Fliken Utbildningsplan………………………… sid 9
Fliken Kontakt…………………………………….. sid 10
Inställt program…………………………………….sid 11

Observera:
Uppdatering från KursInfo till webben sker nattetid. Behöver du få något akut uppdaterat kan vi köra
en manuell körning, kontakta kommunikation@hb.se eller ladok@hb.se så hjälper vi till med det.

För att ett programtillfälle skall visas på webben krävs att följande status är satta i KursInfo på
programtillfället:
Statusvärden:
Status enligt akademin = Klar för katalog
Status enligt central administration = Godkänd för katalog
Visa webb = Visa på svensk webb
Tänk på att det redaktionella material som läggs in på kurser och program lagras per tillfälle, och
därmed försvinner det vid varje ny termin, se sid. 3.
Saknas någon information i KursInfo utelämnas det fältet på webben.
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Program ‐
Grundvärden:
Benämning och
omfattning

Ansök‐knappen
länkar dig till
antagning.se
Ligger alltid kvar
oavsett vilken flik
du är på.

Programtillfälle –
Grundvärden: Takt

Redaktionell yta för
bild eller text.
Läggs in av
webbredaktören via
EpiServer.
Denna bild ligger alltid
kvar oavsett vilken flik
du går in på.
Kommunikations‐
avdelningen lägger in
bilder på program på
grund‐ och avancerad
nivå, dock ej för kurser.
OBS!
Dessa bilder/texter
sparas på
kurs/programtillfälle
och försvinner vid varje
ny termin.

Dessa flikar finns
för alla program.
Fliken ”Intervjuer”
visas dock enbart
när det finns någon
intervju tillagd för
det programmet.
Intervjuer läggs in
av webbredaktören
via EpiServer.
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Redaktionell yta, se sid. 3

Program – Övriga
värden: Fritexter:
Webb Inledning(sv)
Ingen rubrik, normal
text

Program – Övriga
värden: Fritexter: Webb
Ingess(sv)
Ingen rubrik, läggs alltid
i fetstil

Program ‐ Grundvärden:
Förkunskapskrav

Program – Övriga
värden: Fritexter:
Webb Karriärvägar(sv)

Program – Övriga
värden: Examina för
antagning.se
Program ‐
Utbildningsplan: Språk
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Redaktionell yta, se sid. 3

Programtillfälle –
Grundvärden:
Anmälningskod

Programtillfälle –
Grundvärden: Sista
ansökningsdatum

Programtillfälle ‐
Grundvärden:
Budgeterat antal platser

Programtillfälle ‐
Grundvärden: Urval
Programtillfälle –
Grundvärden: Start‐ resp.
slutdatum*

Programtillfälle –
Grundvärden: Ort

Programtillfälle: ‐
Grundvärden: Kurstid

Program –
Utbildningsplan: Språk

Programtillfälle – Övriga
värden: Anmärkning(sv)
Skrivs bara ut om det finns,
annars visas ej fältet
Observera

* Ange hela programmets verkliga start‐ resp. slutdatum/vecka.
Se Ladok‐funktionen 17 för terminstider.
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Redaktionell yta, se sid. 3

Program – Fritexter:
Webb Innehåll(sv)
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Program –
Utbildningsplan:
Fritexter:
Innehåll och upplägg(sv)

Program – Övriga värden:
Fritexter:
Webb Vidare studier(sv)

Program ‐
Utbildningsplan:
Övrigt(sv)
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Redaktionell yta,
se sid. 3

Denna flik visas enbart
när det finns någon
intervju inlagd på
programmet.
Intervjuer läggs in av
webbredaktören via
EpiServer.
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Redaktionell yta, se sid. 3
Länk till
Utbildningsplanen i pdf‐
format
Länk till programmets
sida på Kurs‐ och
Programtorget

Utbildningsplan:
Visas som webbsida, länk finns
för utskrift i pdf‐format

Redaktionell yta, se sid. 3

Endast fastställda
utbildningsplaner visas,
annars visas följande text:
”Utbildningsplan är ej fastställd”
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Redaktionell yta, se sid. 3

Program – Övriga värden: Ansvarig
person: programansvarig
alt.
Programtillfälle – Övriga värden:
Ansvarig person programansvarig
Länk till Studievägledningen,
Antagningen och
StudentCentrum hanteras centralt.
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Programtillfälle ‐
Statusvärden:
Inställt = Ja
Om ett program ställs
in, byts Ansök‐knappen
ut mot en Inställd‐
knapp.
Texten på fliken
Anmälningsinformation
döljs och ersätts med
texten ”Programmet är
inställt.”
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