Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH

Innledning
Det er i årets versjon av dataleveringstjenesten lagt til rette for et nytt opplegg der
institusjonene gjennomgår og godkjenner data før de publiseres i DBH. Tidligere har data blitt
godkjent når de ble lastet inn i DBH-dimp med direkte publisering av data i DBH. Formålet
med det nye opplegget er at institusjonen kan laste opp ulike versjoner av datafiler fra
systemet, og gjennomføre kvalitetsjekker på data i forkant av rapporteringsfristen. Først når
data er gjennomgått kan de godkjennes og er klar til publisering i DBH.
Vi håper at dette vil kunne bidra til at feil og mangler i DBH-data oppdages i forkant av
fristen, og at perioden frem til rapporteringsfristen 15. februar brukes til å gjennomgå data.
Her følger en kort veileder til dataleveringen.

Tips for kvalitetssikring:
 Start opplastingen i god tid før rapporteringsfristen. Etter fristen er DBH
stengt for endringer. Endringer skjer da i samråd med
Kunnskapsdepartementet og vurderes særskilt.


Andre enheter ved institusjonen som kan bidra med å kvalitetssikre data har
nå mulighet til å logge inn i DBH-dimp med en egen brukerkonto som kun
gir tilgang til se rapportene. Det vil senere også bli mulig å laste ned
rapportene i Excel-format for distribusjon internt.

Punkt I - Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang?
Opplegget er basert på at noen av dataene henger sammen med hverandre i et hiearki. For
eksempel er studieprogram viktig bakgrunnsdata for flere data som karakterer, eksamen og
ferdige kandidater.

1
02.02.11 NSD/DBH

Denne avhengigheten er vist med en hierarkisk
struktur der de data som hører sammen er plassert
under i hierarkiet.
I dette eksempelet hører karakterer og eksamen til
emne. Den overordnete filen er likevel
studieprogram.

I det nye opplegget har dataleveringen to ulike deler;
1. Det ene er levering og leveringsstatus for filene, og disse gjennomgår de vanlige
valideringskontrollene.
2. Det andre er leveringsstatus for godkjenningsprosessen

NB!
Datafilene leveres fra øverst til nederst, mens godkjenningen av filene må skje fra nederst
til øverst i hierarkiet.
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Punkt II - Da er det bare å gå i gang
Last opp filer.

Da begynner man med å laste opp de øverste filene i hierarkiet.
1. Klikk "Bla gjennom/Browse..." og finn filen du skal levere. Trykk "Last opp" for å
overføre filen til NSD. Filen blir automatisk validert når den lastes opp. Status endres
da til "Behandlet DBH". Dersom filen har feil, endres status til "Levert med feil".
Slike feil må rettes opp i datagrunnlaget og filen leveres på nytt.
Levert med feil;

↓
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Punkt III – Vis rapport
Når du har lastet opp en fil med bakgrunnsdata endrer status seg fra gå til godkjenning til vis
rapport

Bakgrunnsdata kontrolleres ved hjelp av en rapport som viser endringer i forhold til forrige
leverte versjon. Bakgrunnstabellen kan ikke godkjennes før tabellene under er godkjent, men
vi anbefaler likevel at du studerer denne rapporten tidlig i prosessen.

Her får du se endringer fra forrige semester. I eksempelet nedenfor har studieprogramnavnet
endret seg. Dersom dette er riktig går du bare videre. Dersom det ikke stemmer, for eksempel
det er ikke et nytt studieprogram som rapporteres inn, men en skrivefeil, må dette rettes og
4
02.02.11 NSD/DBH

leveres som ny fil. På denne måten kan du fange opp eventuelle feil i begynnelsen, og dermed
unngå å måtte laste opp avhengige filer flere ganger.

Punkt IV - Godkjenning
I godkjenningen får du opp en visning av data som er lik den i DBH i forkant av at data vises i
DBH. Godkjenning av filer skjer i omvendt rekkefølge av opplastingen. Det vil si at du må ha
godkjent filene som er nederst i hierarkiet før du kan godkjenne filene som ligger over. Når du
til slutt godkjenner tabellen som ligger aller øverst, får alle filene status "Publisert".
Det er to ulike deler i godkjenningsprosessen. Den ene delen er kvalitetssikring. Her kan du
laste opp filer for visning av DBH-data med mulighet for å sammenligne flere versjoner. Det
er alltid siste versjon som er aktuell for godkjenning. I den andre delen faktisk godkjenner du
data.

NB!
Det er viktig at data ikke godkjennes før de er korrekte. Data skal i første omgang
vises som en DBH-rapport i dimp. Først når alle data er gjennomgått trykker man på
knappen Godkjenn. (Da får du ikke lenger tilgang til data via dimp – data er
publiseringsklar for visning i DBH. )
Klikk på gå til godkjenning for å starte med visningsrapporter i DBH-dimp
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1.Kvalitetssikring.
Her er det lastet opp fil med data som viser rapporten med 1 versjon.

Velg versjoner du vil se på og klikk på oppdater.
Her er det lastet opp fil med data som viser rapporten med 3 versjoner.

6
02.02.11 NSD/DBH

For å gå tilbake å fortsette godkjenning av andre data klikk på tilbake knappen.
2. Endelig godkjenning
Dette er selve godkjenning av filen. Godkjenning av filer skjer i omvendt rekkefølge av
opplastingen. Det vil si at du må ha godkjent filene som er nederst i hierarkiet før du kan
godkjenne filene som ligger over.

Når du er ferdig med gjennomgangen og senest innen rapporteringsfristen skal dataene
godkjennes. Det er alltid siste versjon som godkjennes. Kryss av for kontrollert melding og
godkjenn via knappen. Status på leveringen endres da til "Godkjent". Kun godkjente filer vil
bli publisert i DBH.

Punkt V- Godkjenning og publisering
Når alle data er godkjent (nedenifra og opp) blir dataene publisert ved siste godkjenning.

Når du går inn på gå til godkjenning får du opp knappen Godkjenn og publiser.
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Når den er godkjent settes alle filene til status publisert.
- Du er ferdig!! Data er tilgjengelig i DBH

Punkt VI – Konflikthåndtering (i spesielle tilfeller)
Når ny bakgrunnsdatafil lastes opp kan det tenkes at den inneholder endringer i rekker som
inngår i allerede godkjente filer. Godkjenningen er med andre ord ugyldiggjort, noe systemet
vil fange opp. Status for leveringen settes da til "Konflikt".

Når du trykker på Løs konflikt knappen får du opp en oversikt over de data som er konflikt
med hverandre.
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Oversikten kan gi deg et hint om hvor i systemet ditt dette må rettes. I eksempelet over vil ny
verdi på ’prosent egenfinansiering’ ha konsekvenser for både eksamensdata og registrerte
studenter.
Konflikt medfører at dersom de nye verdiene skal legges inn, blir alle affiserte filer satt til
ikke godkjent (avgodkjent).

Punkt VII – Internkontroll
Det er innført en ny rolle (Internkontroll) og eget felles passord for personer som bare skal ha
tilgang til rapporter for kvalitetssikring av data ved institusjonene. Det sendes ut separat
informasjon til brukeradministratorer og rapporteringsansvarlige for utdeling av dette internt
ved institusjonen.

Ved spørsmål kontakt DBH@nsd.uib.no
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