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Rättningsskript 2017-10-09
Samlat i detta dokument är de rättningsskript som levererats den 9 oktober 2016. En
sammanställning av alla levererade rättningsskript finns på sidan Rättningsskript på ladok.se,
direktlänk http://ladok.se/produktionssattning/registervard/rattningsskript

Tänk på följande innan körningen av rättningsskript:









Det är lärosätet som är ansvarig för rättningen i sitt egna register.
Rättningsskripten är en tjänst till lärosätena som är helt frivillig att använda.
Se noga till så att rättningsskriptets rättning överensstämmer med hur lärosätet vill ha
det rättat!
Gör körningen i test först för att kontrollera resultatet innan du går vidare i skarpt läge.
Försäkra dig om att alla undantag eller specialfall är rättade innan du kör
rättningsskriptet, samt att rättningsskripten inte ändrar dessa undantag och specialfall.
I så fall kanske du måste låta bli att köra rättningsskriptet.
Kör motsvarande felsökningsskript så att du vet hur många rättade poster du kan
förvänta dig. Tänk på vissa rättningsskript tar bort poster, du måste alltså köra
felsökningsskriptet precis innan du kör motsvarande rättningsskript för att antalet ska
stämma överrens.
Kör endast ett skript per tabell åt gången, DB03 kör inte skripten i den ordning man
listat dem vilket gör att det kan bli konflikter i körningen om man har olika skript för
samma tabell i samma körning

Felsökningsskript 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.
Rättningsskriptet L3_UPDATE_ANTLIN_2118 tar bort alla poster som saknar motsvarande
kurser i FFGKURS, INREGFFG eller poster i UTBYTE, UPPHLIN och UTBUTREG.
Skriptet tar även bort eventuella poster från AVBRLIN för aktuellt program.
Felsökningsskript L3_H25_ANTINR_2087:
Skriptet 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.
Rättningsskriptet L3_UPDATE_ANTINR_2119 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 UBUTREG. Skriptet tar även bort eventuella poster från
AVBRINR för aktuellt program och inriktning.
Felsökningsskript L3_H26_EXAMKUR2_2116:
Skriptet söker fram poster där både kurskoder och benämningar saknas.
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Rättningsskriptet L3_UPDATE_ EXAMKUR2_2116 tar bort de poster där både kurskoder
och benämningar saknas.
Felsökningsskript L3_H26_TELEKOM_2107: Skriptet söker fram poster i tabellen
TELEKOM av typen e-postadress som tillhör studenter som är inaktiva på lärosätet, dvs
studenter och doktorander som inte varit aktiva de senaste tre terminerna.
Rättningsskriptet L3_UPDATE_TELEKOM_2107 tar bort poster från tabellen TELEKOM
av typen e-postadress som tillhör studenter som är inaktiva på lärosätet, dvs studenter och
doktorander som inte varit aktiva de senaste tre terminerna

