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1 FAQ-sida under registervårdsidan på Ladok3-wikin
På sidan Registervård på Ladok3-wikin informerar vi om ändringar, rättningsskript,
kompletteringsbatchar m.m.
Numera finns även en FAQ-sida där vi lägger ut svar på frågor som kommit in. Efterhand kommer det även att kompletteras med information om vad som hänt
med inskickade ärenden. På så sätt kan ni titta där först för att se om det finns en
lösning på ert problem, innan ni lägger in ett nytt Jira-ärende. Gå in på länken, och
klicka på FAQ i högerspalten.
https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=5312151

1.1 Felsökningar i Handbok 18
I kommande MIT-leverans, MIT7, ingår det inga nya tabeller för konvertering.
Information om befintliga konverterade tabeller och leveranser beskrivs på projekt-wikin:
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Leveranser

1.2 Tillåtna tecken
Uppsättningen tillåtna tecken har utökats med ytterligare variant: plustecken (+).
Tillåtna tecken, förutom stora bokstäver A – Ö och siffror 0-9, är då alltså punkt (.),
kolon ( : ), bindestreck ( - ) , understreck ( _ ) och plus ( + ).

1.3 Resultat på körningarna
Som vanligt vill vi få in rapporten från DB03 enligt instruktionerna nedan:
 Skapa ett ärende på projektsupporten i Jira
 Som Sammanfattning/Summary: skriv ”H18- [Lärosätets namn]”
 Bifoga DB03-rapporten som fil

1.4 Använd forumet för registervård
I forumet för registervård (forumet för registervård på Google groups) kan du
diskutera rättning med andra Ladok-kollegor runt i landet.

1.5 Projektsupport – för alla slags frågor och synpunkter
Alla frågor eller synpunkter till Ladok3-projektet meddelas som vanligt i Jira:
https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT). Lägg in ärendet som typen ”Service
request”.
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2 Tabeller
2.1 Regelfilerna
Regelfiler i DB03 som är kopplade till denna handbok är i sedvanlig ordning märkta
med ”L3_H18_”, dvs. Ladok3 – Handbok 18, samt tabellnamn och ett löpnummer.
Tänk på att vi också ibland hänvisar till regelfiler för befintliga Ladok.
Observera att regelfilerna i DB03 finns under sina egna benämningar och inte är
inkluderade i någon handbok i DB03, men vi vill ändå gärna få in resultat på dem.

2.2 ANNANEX
Tabellen innehåller grundexamen från annan högskola för doktorander som läst vid
annat lärosäte. Innehållet kan ses och redigeras i SA90.

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.
 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används
DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_FORSKARUTB
 L3_H18_ANNANEX_1440: Skriptet söker fram examenskoder som saknar
definition i tabellen EXAMBEN
 L3_H18_ANNANEX_1442: Skriptet söker fram kombinationer av examenskod
och examensinriktningar som saknar definition i tabellen EXAMINR
 L3_H18_ANNANEX_1443: Skriptet söker fram datum för utfärdande som har
ogiltigt datumformat i kolumnen UTFDAT
 L3_H18_ANNANEX_1445: Skriptet söker fram ämneskoder som saknar
definition i tabellen AGRPSCB
 L3_H18_ANNANEX_1446: Skriptet söker fram poster där huvudområde
saknar definition i tabellen HUVUDOMR
 L3_H18_ANNANEX_1447: Skriptet söker fram poster som har en programkod
som saknar definition i tabellen LINJE
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 L3_H18_ANNANEX_1448: Skriptet söker fram kombinationer på program- och
inriktningskoder som saknar definition i tabellen LINJEINR, alternativt saknar
blankt underscore i kolumnen PROGINR
 L3_H18_ANNANEX_1449: Skriptet söker fram svenska högskolekoder som
saknar definition i tabellen ALLAHSK
 L3_H18_ANNANEX_1450: Skriptet söker fram kombinationer av utländskt
lärosäte + land som saknar definition i tabellen UTLHSK
 L3_H18_ANNANEX_1549: Skriptet söker fram tomma poster som saknar kod
för svenskt lärosäte eller utländskt lärosäte i kolumnen HSK eller
UTLHSK + LAND
 L3_H18_ANNANEX_1550: Skriptet söker fram poster som har annan valuta
än H i kolumnen VALUTA
 L3_H18_ANNANEX_1551: Skriptet söker fram poster som har annat värde
än J eller blankt i kolumnen KONVERT

2.3 AVGANM
Tabellen innehåller anmälningsavgifter för student som är skyldig att betala studieavgift/anmälningsavgift. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.

 L3_H18_AVGANM_1771: Skriptet söker fram personnummer som saknar
en motsvarande post i tabellen AVGPERS

2.4 AVHANDL
Tabellen innehåller titlar på doktorandernas licentiatuppsatser och avhandlingar.
Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.
 L3_H18_AVHANDL_1113: Skriptet söker fram avhandlingsposter med blanka
rader i titeln
 L3_H18_AVHANDL_1423: Skriptet söker ut dubblettposter på examenstyp
L och LI och D och DO
 L3_H18_AVHANDL_1850: Skriptet söker fram avhandlingar som helt saknar titel
 L3_H18_AVHANDL_1851: Skriptet söker fram avhandlingar där endast titel,
annat språk, är inlagt
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2.5 DSGRUND1
Tabellen innehåller kataloguppgifter för Diploma Supplement på grund och
avancerad nivå. Innehållet kan ses och redigeras i KA77. Se mer information och
felsökningsskript i tidigare handböcker.
 L3_H18_DSGRUND1_1767: Skriptet söker fram poster som saknar
examensbenämning på originalspråk för DS (2.1)

2.6 EXAMEN2
Tabellen innehåller utfärdade examina på grund och avancerad nivå. Se mer
information och felsökningsskript i tidigare handböcker.
 L3_H18_EXAMEN2_1270: Skriptet söker fram poster där samma examensid,
där det inte är tomt, används fler än en gång
 L3_H18_EXAMEN2_1791: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har
ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM

2.7 FFGKURS
Tabellen innehåller förförstagångsregistreringar på kurs. Se mer information och
felsökningsskript i tidigare handböcker.
 L3_H18_FFGKURS_1718: Skriptet söker fram poster märkta med program/
programinriktning där registreringstermin ligger före programmets/
inriktningens antagningstermin
 L3_H18_FFGKURS_1776: Skriptet söker fram poster som har ett
inläggningsdatum i ogiltigt datumformat

2.8 FFGLIN
Tabellen innehåller förförstagångsregistreringar på program med terminsregistrering. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.
 För att söka fram poster inom tabellen FFGLIN inom program med terminsregistrering som saknar motsvarighet i ANTLIN används DB03:s regelfil
FFGLIN.ANTLIN. Uppgift om påbörjade programstudier läggs in i ANTLIN först i
samband med att den studerande registrerar sig.
 L3_H18_FFGLIN_1797: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har
ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM
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2.9 FOBEH
Tabellen innehåller personer som har fått särskilt tillstånd för att läsa kurser på
forskarnivå. Innehållet kan ses och redigeras i SA95.

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.
 Med den ordinarie regelfil i DB03, PNRFEL_FORSKARUTB.xml hittas pnr i FOBEH
som saknas i tabellen NAMN
 L3_H18_FOBEH_1799: Skriptet söker fram institutionskoder där angiven kod
saknar definition i tabellen INST
 L3_H18_FOBEH_1800: Skriptet söker fram poster där fr.o.m. respektive
t.o.m-termin saknas i tabell TERMIN
 L3_H18_FOBEH_1802: Skriptet söker fram t o m-termin som ligger före
fr o m-termin
 L3_H18_FOBEH_1812: Skriptet söker fram högskolekoder där angiven kod
saknar definition i tabellen ALLAHSK (Kolumnen HSK får ha blankt)
 L3_H18_FOBEH_1813: Skriptet söker fram utländska lärosäten där angiven
kombination på kod och land saknar definition i tabellen UTLHSK
(Kolumnen UTLHSK och LAND får ha blankt)

2.10 FOPLAN
Tabellen innehåller doktoranders individuella studieplan. Se mer information och
felsökningsskript i tidigare handböcker.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.
 L3_H18_FOPLAN_1772: Skriptet söker fram poster där datum för studieplan inte
är blankt, men har ett ogiltigt datumformat

Dokument:
Handbok för registervård _ Del 18
Författare
Registervårdsgruppen

Ladok3

Version
1.0
Sida 8 av 12
Datum 2015-04-27

 L3_H18_FOPLAN_1773: Skriptet söker ut poster där inläggningsdatum har ett
ogiltigt format
 L3_H18_FOPLAN_1774: Skriptet söker fram poster där doktoranden saknar
antagning till studieplanens ämne

2.11 FORSKTG
Tabellen innehåller tillgodoräknande på forskarnivå (motsvaras av). Se mer
information och felsökningsskript i tidigare handböcker.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.
 L3_H18_FORSKTG_1292: Skriptet söker ut poster som saknar konverteringsmarkering, där beslutsdatum ligger före 2007-07-01 (Övergången till Bologna)
 L3_H18_FORSKTG_1293: Skriptet söker fram poster som är konverterade
(KONVERT=J), där beslutsdatum är 2007-07-01 eller senare (Övergången till
Bologna)

2.12 FTGGRUND
Tabellen innehåller tillgodoräknande på forskarnivå (grundas på). Se mer
information och felsökningsskript i tidigare handböcker.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.
 L3_H18_FTGGRUND_1235: Skriptet söker fram tillgodoräknade som grundas på
svenskt lärosäte och där hp/p är null (avser spec orig)
 L3_H18_FTGGRUND_1245: Skriptet söker fram poster med betygsdatum fr o m
2007-07-01 och senare, som har konverteringsmärkning och ursprungspoäng,
trots att de borde höra till 2007 års studieordning

2.13 INBYTANN
Tabellen innehåller tillgodoräknande som grundas på studier från annat lärosäte på
grund eller avancerad nivå eller annan verksamhet. Se mer information och
felsökningsskript i tidigare handböcker.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.
 L3_H18_INBYTANN_215: Skriptet söker fram poster som har annan VALUTA än H
(Kan avse poster som i samband med övergången till Bologna saknade poäng och
aldrig blev konverterade och har valuta=P)
 L3_H18_INBYTANN_781: Skriptet söker fram poster som har blankt/tomt värde i
kolumnen HSK eller UTLHSK och LAND, trots att tillgodoräknandet grundas på
högskoleutbildning d v s TYP=H (Kan avse poster som vid övergången till Bologna
aldrig konverterades p g a ursprungliga poäng saknades och har valuta=P)
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 L3_H18_INBYTANN_785: Skriptet söker fram tillgodoräknade (grundas på)
som har ett betyg satt som är klassat som tillgodoräknat i tabellen BETSKALA
(betygsklass=T)
 L3_H18_INBYTANN_1805: Skriptet söker ut poster där det finns en angiven
betygsskala, men betyg saknas

2.14 LARARE
Tabellen innehåller koder för examinatorer och handledare m fl. Innehållet kan ses
och redigeras i KA75.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.
 L3_H18_LARARE_1429: Skriptet söker ut kod för examinator, handledare m fl
som innehåller otillåtna tecken i kolumnen KOD
 L3_H18_LARARE_1430: Skriptet söker ut institutionskoder som saknar definition
i tabellen INST
 L3_H18_LARARE_1431: Skriptet söker ut kod på examinator och handledare m fl
som saknar namn och har ett blankt värde i kolumnen NAMN
 L3_H18_LARARE_1432: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J eller
blankt i kolumnen INAKTIV (inaktiverad)

Dokument:
Handbok för registervård _ Del 18
Författare
Registervårdsgruppen

Ladok3

Version
1.0
Sida 10 av 12
Datum 2015-04-27

2.15 OVERKURS
Tabellen innehåller kurser med samma innehåll. Se mer information och
felsökningsskript i tidigare handböcker.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.
 L3_H18_OVERKURS_1768: Skriptet söker fram poster där angiven poängomfattning överstiger den överlappande kursens kurspoäng i tabellen KURS
 L3_H18_OVERKURS_1775: Skriptet söker fram överlappad kurs där angiven
poäng är större än den aktuella kursens poäng i tabell KURS

2.16 TENTANM
Tabellen innehåller tentamensanmälda via webb och lpw-tjänsterna T10/TG10.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.
 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används
DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_RAPPORTERING. OBS! Kontrollera endast poster
för innevarande termin eller senare!
 L3_H18_TENTANM_1513: Skriptet söker fram poster vars tentatillfälleskod "idnr"
saknas i tabellen TENTILLF, gäller endast poster för innevarande termin eller
senare
 L3_H18_TENTANM_1515: Skriptet söker ut poster där inläggningsdatum har ett
ogiltigt format, gäller endast poster för innevarande termin eller senare
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2.17 TENTILLF
Tabellen innehåller tentamenstillfällen via webb och lpw-tjänsterna T10/TG10.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.
 L3_H18_TENTILLF_1516: Skriptet söker fram poster där angiven kurskod saknas
i tabellen KURS, gäller endast poster för innevarande termin eller senare
 L3_H18_TENTILLF_1517: Skriptet söker fram poster där den angivna
kombinationen av kurs- och provkod saknas i tabellen PROV, gäller endast poster
för innevarande termin eller senare
 L3_H18_TENTILLF_1518: Skriptet söker fram poster där angivet provdatum har ett
ogiltigt datumformat eller där inget provdatum angetts, gäller endast poster för
innevarande termin eller senare
 L3_H18_TENTILLF_1519: Skriptet söker fram poster där senaste ändringsdatum
har ogiltigt format, gäller endast poster för innevarande termin eller senare
 L3_H18_TENTILLF_1520: Skriptet söker fram poster där kolumnen INSTALLD
innehåller andra värden än blankt eller "J", gäller endast poster för innevarande
termin eller senare
 L3_H18_TENTILLF_1521: Skriptet söker fram poster där det i kolumnen för antal
anmälda (ANTALANM) innehåller annat värde än siffror mellan 0 - 9999,
gäller endast poster för innevarande termin eller senare
 L3_H18_TENTILLF_1522: Skriptet söker fram poster med fel datumformat på
angiven förstaanmälningsdag eller att värde saknas, gäller endast poster för
innevarande termin eller senare
 L3_H18_TENTILLF_1523: Skriptet söker fram poster med fel datumformat på
angiven sistaanmälningsdag eller att värde saknas, gäller endast poster för
innevarande termin eller senare
 L3_H18_TENTILLF_1531: Skriptet söker fram poster som är märkt som
anonymiserat tillfälle, men där motsvarande anmälningar saknar anonyma koder,
gäller endast poster för innevarande termin eller senare
 L3_H18_TENTILLF_1532: Skriptet söker fram poster där tentans starttid innehåller
ogiltiga tecken (ej ett klockslag), gäller endast poster för innevarande termin eller
senare
 L3_H18_TENTILLF_1533: Skriptet söker fram poster där sluttiden för tentan
innehåller ogiltiga tecken (ej klockslag), gäller endast poster för innevarande
termin eller senare
 L3_H18_TENTILLF_1535: Skriptet söker fram poster där angiven resultatkod
saknar definition i tabellen RESKOD, gäller endast poster för innevarande termin
eller senare
 L3_H18_TENTILLF_1536: Skriptet söker fram poster där det är annat värde angivet
i kolumnen ANONYMT än blankt eller J, gäller endast poster för innevarande
termin eller senare
 L3_H18_TENTILLF_1537: Skriptet söker fram poster där angiven ortskod saknar
definition i tabellen ORT, gäller endast poster för innevarande termin eller senare
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 L3_H18_TENTILLF_1538: Skriptet söker fram poster där angiven kod för kontroll av
provuppsättning är annan än blankt, J eller N, gäller endast poster för innevarande
termin eller senare
 L3_H18_TENTILLF_1539: Skriptet söker fram poster där angiven tentamenstyp
saknar definition i tabellen TENTTYP, gäller endast poster för innevarande termin
eller senare

2.18 TENTEXT
Tabellen innehåller texter för tentamenstillfällen via webb och lpw-tjänsterna
TG10/T10.
 L3_H18_TENTTEXT_1723: Skriptet söker fram IDNR och fritext som inte har en
motsvarande post i TENTILLF.
 L3_H18_TENTTEXT_1725: Skriptet söker fram LOPNR som inte är mellan 1 och 99

