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1 Handbok 25

1.1 Innehåll
Handbok 25 innehåller felsökningsskript där alla skript även har ett motsvarande
rättningsskript.
För tabellerna ANTINR och ANTLIN finns utsökningar som tar fram påbörjade program och programinriktningsantagningar, där det saknas kurser m.m. Dessa skript är
för att ersätta tidigare utsöknings och rättningsskript som varit alltför grovmaskiga.
Övriga skript handlar om Resultatleveransen där handhavandefel och systemfel skapat poster som måste tas bort för att det ska gå att komma vidare i rapporteringen.
T.ex. för de fall där en rapportering påbörjats via Resultatleveransen men där sen resultatet rapporterats och definitivinlagts via Ladok Nouveau istället.

1.2 Hjälp med registervård
Som produktionssättningskoordinator inom Ladokförvaltningen ställer Hasse Persson
från LU upp och kan komma på besök vid behov för att hjälpa till med extra svåra
registervårdsfall. Kontakta honom via epostadressen: Hans.Persson@stu.lu.se.
För att skicka in ett supportärende kan du läsa mer om hur och var på denna sida:
http://www.ladok.se/ladok/kontakt/supportsidan/
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2 Tabeller
2.1 ANTLIN
Tabellen innehåller uppgift om påbörjade programstudier
 L3_H25_ANTLIN_2086: Skriptet söker fram poster i ANTLIN, med antagningstermin
tidigare än innevarande termin, som saknar ffg-registreringar eller kurser med avbrott, och där det varken finns tillgodoräknanden, inledande studieuppehåll eller utlandsstudier inlagda.
Rättningsskript
 L3_UPDATE_ANTLIN_2086: Rättningsskriptet tar bort alla poster i ANTLIN som saknar
motsvarande kurser i FFGKURS, INREGFFG eller poster i UTBYTE, UPPHLIN och UTBUTREG

2.2 ANTINR
Tabellen innehåller antagning till viss inriktning av program
 L3_H25_ANTINR_2087: Skript som söker fram poster där motsvarande post saknas i
ANTLIN och där det inte heller finns några kursregistreringar i tabellen FFGKURS, avbrott på kurs i tabellen INREGFFG, utbyten i tabellen UTBYTE, uppehåll i tabellen
UPPHLIN eller utbytesstudier i tabellen UBUTREG.
Rättningsskript
 L3_UPDATE_ANTINR_2087: Rättningsskriptet tar bort alla poster i ANTINR där motsvarande post saknas i ANTLIN och där det saknas kurser i FFGKURS, INREGFFG eller
poster i UTBYTE, UPPHLIN och UTBUTREG

2.3 L3_RES
Tabellen L3_RES innehåller resultat från Resultatleveransen. Resultaten kan ha status utkast, klarmarkerad och attesterad.
I de fall man har påbörjat en rapportering i Resultatleveransen, men sedan gjort en rapportering och definitivinläggning i Ladok Nouveau blir posterna i Resultatleveransen kvar
och stoppar i vissa fall för vidare inläggning. Dessa poster måste därför rensas bort.
Om resultatet är ett underkänt kan det behövas sparas undan eventuella resultatnoteringar för att kunna göra nya bedömningar i framtiden.
OBS! Rättningsskripten kommer att numerärt ta bort fler poster än antal framsökta poster. Alla poster måste tas bort samtidigt då det finns en sammanhållande nyckel. Det går
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däremot att räkna ut, via de framsökta posterna, hur många poster som motsvarande
rättningsskript kommer att ta bort.

Felsökning

 L3_H25_L3_RES_2092: Skriftet söker fram alla underkända resultat som är sparade
eller klarmarkerade via resultatleveransen och sedan definitivt inlagda via Ladok Nouveau, inklusive eventuella resultatnoteringar.
Spara undan noteringarna i den händelse de ska användas i framtida bedömningar!
Rättningsskript
 L3_UPDATE_ L3_RES_2092: Rättningsskriptet tar bort underkända provresultat, med
eventuella resultatnoteringar, som är sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen men där samma resultat redan finns definitivt inlagt via Ladok Nouveau, och där
det heller inte finns något godkänt resultat på aktuell modul för aktuell student.
Rättningsskriptet tar bort uppgifter från upp till fyra olika tabeller: För varje klarmarkerat resultat en student har fått i tabellen l3_res finns även en post i
l3_resultat_rattadav (ett sparat men ej klarmarkerat resultat genererar däremot ingen
post i l3_resultat_rattadav). Om det lagt in noteringar på studenten finns det även en
post i l3_resultat_noteringar samt l3_notering för varje resultatnotering. Om t.ex. en
student för ett klarmarkerat resultat har en notering i form av ett skrivningspoäng tas
det bort fyra poster för studenten, dvs. en i respektive tabell.

Felsökning

 L3_H25_L3_RES_2093: Skriptet söker fram underkända resultat som är attesterade via
resultatleveransen och sedan även definitivt inlagda via Ladok Nouveau, inklusive
eventuella resultatnoteringar.
Spara undan noteringarna i den händelse de ska användas i framtida bedömningar!
Rättningsskript
 L3_UPDATE_ L3_RES_2093: Rättningsskriptet tar bort underkända provresultat, med
eventuella resultatnoteringar, som är attesterade via resultatleveransen men där
samma resultat redan finns definitivt inlagt via Ladok Nouveau, och där det heller inte
finns något godkänt resultat på aktuell modul för aktuell student.
Rättningsskriptet tar bort uppgifter från upp till fem olika tabeller: För varje attesterat
resultat en student har fått i tabellen l3_res finns även en post i l3_resultat_rattadav.
Om det lagt in noteringar på studenten finns det även en post i l3_resultat_noteringar
samt l3_notering för varje resultatnotering. För varje attesterad post finns det även
en post i tabellen l3_beslut. För en student med en inlagd resultatnotering innebär
det att fem poster tas bort, en från respektive tabell.
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Felsökning

 L3_H25_L3_RES_2094: Skriptet söker ut underkända resultat som är sparade eller
klarmarkerade via resultatleveransen och sedan definitivt inlagda via Ladok Nouveau
för prov där det inte finns resultatnoteringar.
Rättningsskript
 L3_UPDATE_ L3_RES_2094: Rättningsskriptet tar bort underkända provresultat, utan
resultatnoteringar, som är sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen men
där samma resultat redan finns definitivt inlagt via Ladok Nouveau.
Rättningsskriptet tar bort uppgifter från upp till två olika tabeller: För varje klarmarkerat resultat en student har fått i tabellen l3_res finns även en post i
l3_resultat_rattadav (ett sparat men ej klarmarkerat resultat genererar däremot ingen
post i l3_resultat_rattadav).

Felsökning

 L3_H25_L3_RES_2095: Skriptet söker ut godkända prov som är sparade eller klarmarkerade via Resultatleveransen och sedan definitivt inlagda via Ladok Nouveau
Rättningsskript
 L3_UPDATE_ L3_RES_2095: Rättningsskriptet tar bort godkända provresultat som är
sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen men där samma resultat redan
finns definitivt inlagt via Ladok Nouveau. Observera att även eventuella noteringar tas
bort.
Rättningsskriptet tar bort uppgifter från upp till fyra olika tabeller: För varje klarmarkerat resultat en student har fått i tabellen l3_res finns även en post i
l3_resultat_rattadav (ett sparat men ej klarmarkerat resultat genererar däremot ingen
post i l3_resultat_rattadav). Om det lagt in noteringar på studenten finns det även en
post i l3_resultat_noteringar samt l3_notering för varje resultatnotering. Om t.ex. en
student för ett klarmarkerat resultat har en notering i form av ett skrivningspoäng tas
det bort fyra poster för studenten, dvs. en i respektive tabell.

Felsökning

 L3_H25_L3_RES_2096: Skriptet söker fram godkända kursresultat som är sparade eller
klarmarkerade via Resultatleveransen och sedan definitivt inlagda via Ladok Nouveau.
Rättningsskript
 L3_UPDATE_ L3_RES_2096: Rättningsskriptet tar bort godkända kursresultat som är
sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen men där samma kursresultat redan finns definitivt inlagt via Ladok Nouveau. Observera att även eventuella noteringar tas bort.
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Rättningsskriptet tar bort uppgifter från upp till fyra olika tabeller: För varje klarmarkerat resultat en student har fått i tabellen l3_res finns även en post i
l3_resultat_rattadav (ett sparat men ej klarmarkerat resultat genererar däremot ingen
post i l3_resultat_rattadav). Om det lagt in noteringar på studenten finns det även en
post i l3_resultat_noteringar samt l3_notering för varje resultatnotering. Om t.ex. en
student för ett klarmarkerat resultat har en notering i form av ett skrivningspoäng tas
det bort fyra poster för studenten, dvs. en i respektive tabell.

Felsökning

 L3_H25_L3_RES_2097: Skriptet söker fram parallellt sparade eller klarmarkerade resultat på modul (prov) och aktivitetstillfälle(tenta) där inget av dessa blivit definitivt
inlagda via Ladok Nouveau.
Skriptet söker fram poster där det blivit en låsning på grund av att det rapporterats
resultat på samma modul (prov) med från olika ingångar.
Rättningsskript
 L3_UPDATE_ L3_RES_2097: Rättningsskriptet tar bort parallellt sparade eller klarmarkerade resultat på modul och aktivitetstillfälle(n) där det har inte skett någon definitiv
inläggning på samma resultat via Ladok Nouveau. Observera att även eventuella noteringar tas bort.
Rättningsskriptet tar bort uppgifter från upp till fyra olika tabeller: För varje klarmarkerat resultat en student har fått i tabellen l3_res finns även en post i
l3_resultat_rattadav (ett sparat men ej klarmarkerat resultat genererar däremot ingen
post i l3_resultat_rattadav). Om det lagt in noteringar på studenten finns det även en
post i l3_resultat_noteringar samt l3_notering för varje resultatnotering. Om t.ex. en
student för ett klarmarkerat resultat har en notering i form av ett skrivningspoäng tas
det bort fyra poster för studenten, dvs. en i respektive tabell.

