Vigo-rapportering -16
•Klargjøring med import fra sas /Vigo og kontroll og ajourføringer.
(Basert på VV-Versjon August-2016.)

1. Kontroll og klargjøring av basisdata
2. Import av resultater fra sas og Vigo
3. Teknisk funksjon for import
4. Alternative eksport funksjoner
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Kontroll og klargjøring av basisdata
• Data /Skoler

• Kandidat registreringer – spesielt fullt fødselsnummer og ajourføre eventuelle
dobbeltregistreringer.
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Oppdatering via import fra
skoleadministrative system(sas) og Vigo
• Importer refereres til skole og kandidat opplysninger. Datoer og karakterer
blir lagt til eller oppdatert (karakterer oppover). – (Det kan kjøres importer i
Vigo Voksen når som helst på året).
Import av kandidaters karakterer dekkes mer og mer automatisk ved websøk og ved «Hent karakterer fra Vigo».
• Fag bli satt med dato, karakter og markert med grønt når bestått, kandidater
kan dermed bli ajourført med Bestått og fullført når gjenstående er bestått.

• Kandidaters oppnådde karakterer i fag blir i utgangspunktet ikke sendt videre
fra Vigo Voksen til Vigo/SSB (automatisk satt «Ikke overføre til Vigo»), men
bestått ”B” pr programområde og sluttkompetanse leses inn og eksporteres
videre.
• Det kan kjøres ”Testimport” og sjekk av denne før reell import i basen.
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Oppdatering via import fra
Vigo
Hvilke data kommer inn i Vigo Voksen fra Vigo importen:
Importen i Vigo Voksen plukker automatisk ut de aktuelle data ut fra avlagt
fagprøve og oppdaterer i ”Bestått sluttkompetanse” og ”Bestått teoridel”.
Kandidaten flyttes automatisk til ”Fullførte kandidater”.
Dersom bestått fagprøve er annen enn angitte Ønsket sluttkompetanse,
registreres det faktisk beståtte i feltet ”Oppnådd kompetanse”.

Oversikt og kontroll av endringer fra import:
Rapporten ”Spesialrapporter/Endringslogg”, med forskjellige alternativer, viser
hva som er endret / lagt til. Endringsloggen kan bli omfattende – kan være lurt
å kjøre endringslogg for hver, sas- og Vigo import.
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Importfunksjoner fra Extens/Sats/TP og Vigo-Fag
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Kontroll av importerte data

Kan kjøres rapport på utført testimport.
Merk ellers muligheter til å finne alle endringer, importerte og
overføringer til avbrutt – alle kan styres til angitt periode.
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Eksport av data til Vigo/SSB
Eksporten er delt i resultatfil – resultater for vurdering og gjennomført opplæring forrige «år» og elevfil – elever i påbegynt «år».
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Eksport alternativer

•Rapportering til Vigo fra Vigo Voksen er delt i to eksportfiler – Resultatfil og Elevfil.
•Resultatfil har i år (2016) 1. levering innen 30.september og endelig levering innen 19.
oktober. Elevfil 1. frist innen 09. november, endelig levering 23. november.
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Eksport alternativer - Resultatfil

•Resultatfil er overføring av aktivitet og av vurderingsresultat(Ja/Nei) for forrige
skoleår. Karakterer kun når de ikke er satt til Ikke overføre til Vigo.
•Aktivitet er datoer på hendelsene - Søkt veiledning -realkompetansevurdering eller –
opplæring. Vurdert av saksbehandler, Tilbud gitt, Startet opplæring(i fag), Sluttet
opplæring(karakter i fag), Avbrutt (hele voksensøknaden), Fullført(fullført men ikke
bestått full sluttkompetanse), Bestått(sluttkompetanse).
•I uttak av Resultatfil kan det velges å ikke ta med vurderingsresultat og karakterer på
fag (Eksporter elevkurslinjer og fag). Dette når både vurderingsresultatet og karakterer
er ført i sas. Dette må da bli overført til Vigo fra sas - inklusivt vurderingsresultatet
oppstått i VV.
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Eksport alternativer - Elevfil

•Elevfil er en overføring av elever i opplæring 01.10. inneværende skoleår.
Overføringen lager elevkurslinjer med status «holder på». Det er derfor viktig at det da
også overføres resultatfil med «elevkurslinjer og fag» neste år for at elevkurslinjer/fag
skal avsluttes - typisk med karakter i fagene.
•Elevfil skal ikke overføres fra VigoVoksen dersom startet opplæring og ferdig
(karakter, vurderingsresultat eller sluttet i fag) føres komplett i sas.
•«Eksporter ikke elever startet før» - I Vigo Voksen basen har det gjennom tidene vært
en del mangler av ført ferdig i fag. Dette er typisk manglende overføring av karakterer
til VV fra sas. Det er derfor fare for at elevfil kan ha med elever som egentlig har
fullført sin opplæring. Med «Eksporter ikke elever startet før» kan utdraget av elever
begrenses. (Ref. kontrollverktøyene i «Ajourføring av fag»)
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