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Tilleggsinfo til de ulike funksjonene i FunkisKurs:
1. Logge inn i systemet i
- Vi gjør oppmerksom på at enkelt ord/uttrykk og logoer i PDF dokumentene kan være
endret, siden det ble laget under utviklingen av systemet.
- Innloggingspunktet og registreringen er for flere studieforbund enn Funkis.
2. Profilopplysninger
- I dette systemet kan du ha tilknytning både til flere ulike studieforbund og flere ulike
medlemsorganisasjoner. Administreringen av dette finnes i dette feltet:
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3. Gi andre tilgang til din brukerkonto og dine kurs
Tidligere hadde vi roller som kunne gi oss tilgang og innsyn i underledd i organisasjonen.
Nå må vi selv gi tilgang til andre inn i brukerkonto og kurs.
Denne tilgangen kan gis en eller flere ganger og den kan slettes.
For at du skal gi noen tilgang til kursene dine må du gjøre dette:
1. Gi tilgang som bruker til kontoen din (dette gjør du en gang)
2. Gi tilgang inn i kursene du vil dele (dette gjør du hver gang)
Tilgang til konto

Tilgang til kurs
-

Gå inn på (klikk) det enkelte kurs

-

Legg til kontaktperson
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4. Startsiden
- På startsiden vil det ligge noe informasjon, men det meste av informasjon flytter vi nå til
Funkis hjemmeside.
- På startsiden vil det også ligge inngang til søknader under arbeid og Oppgaver med
frister (Funkis kan selv administrere sine egne frister)
- I tillegg finnes inngang til kurs, oppgaver, meldinger og studieplaner:

-

Det kan både sendes meldinger fra systemets ulike deler (søknad, rapport, studieplan)
og det kan mottas meldinger til denne delen fra oss i Funkis administrasjon.

5. Studieplan

-

-

Her skal studieplanarkivet ligge
Vi vil bruke de samme studieplannumrene som tidligere.
Det kan søkes etter studieplan både på nr, navn, emne og organisasjon.
Funksjonen Lage ny studieplan vil bare være aktiv når noen ber oss i Funkis
administrasjon om å aktivere den. Under knappen ligger det en fullstendig mal for å lage
ny studieplan og å søke om dette.
Studieplannummer til venstre, samme som tidligere:
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6. Søke om tilskudd til kurs

-

Det ligger tydelige knapper for hvor du søker om tilskudd. Du kan gjøre det fra flere
steder i systemet.
Alt du legger inn blir automatisk lagret, selv om du skulle glemme dette.
Du kan også søke om tilskudd når du er inne i studieplanene.
Det er noe hjelpetekst og spørsmålstegn (hold peker over) til hjelp ved de ulike
punktene i søknaden, mere vil komme ettersom behovet viser seg.
Noen søknadsfunksjoner er ikke klare ennå, som Ekstratilskudd.
Det er lurt å merke seg saksnummeret på søknaden når du har sendt den inn. Dette er
det vi tidligere benevnte kursnummer.

Når en kurssøknad er bare påbegynt og ikke sendt inn kan den slettes.
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Du får opp en boks med spørsmål om å slette søknaden.
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Om du vil endre dato, timer, eller klokkeslett på et kurs du har jobbet med og lagret, så er dette mulig før
kurset/rapporten er sendt inn. Klikk på dato/timer

Du får opp en endringsboks. Nå kan du endre og lagre
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-

Om du glemmer opplysninger eller gjør noe feil, vil du få beskjed om dette før du kan gå
videre i form av røde varsler og felter.

8

-

Du kan bruke en gammel søknad/et gammelt kurs på nytt på flere kurs. Da kopierer du
selve kursfaktaene, men du kopierer ikke over deltakerlisten.
Du kan stå flere steder i kurssystemet når du starter denne funksjonen.

A. Kopier kurs fra kopiertegnet

B. Du får en melding om kurset du kopierer
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7. Rapportere kurset
-

Gå inn på (klikk) kurset du vil rapportere

-

Gå til skjema (Rapportskjema)

Fremmøteregistrering
-

Du kan legge inn en og en person
Du kan hente personer fra tidligere søknader (når du har opparbeidet en navneliste).
Du kan importere deltakere via excel fra andre kurs eller lister
Du kan hente ut deltakerlister med excel (exporter)
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-

Liste over deltakere fra tidligere kurs som kan kopieres til nye kurs.
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Bruk av Excel i nytt kurssystem.
For at du skal kunne bruke en excel-liste, må den være formet på en bestemt måte, som passer inn i
rapporteringsmalen. Du kan finne denne bestemte måten ved å eksportere et alt opprettet kurs til excel
med eksport-knappen.
Bruk opplysninger fra et kurs sin fremmøteliste og trykk på eksportel fra excel

Åpne exceldokumentet
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Slik excel-dokumentet skal fremstå (uthevet nedenfor)

Navn Adresse

Postnummer Poststed

Epostadresse Telefon

Kjønn Fødselsår

aksel jar

1358 JAR

aksel@online.no

47875798

Mann 2001

inga

jar

1358 JAR

inga@online.no

415482394

Kvinne 1963

oskar jar

1358 JAR

oskar@online.no

64863586

Mann 199
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-

-

Alle feil i fremmøteregistrering vil bli «stoppet» med røde varsler og du får beskjed om
hvor og hva du må rette
Når du får slik feilbeskjed, må du gå tilbake og ordne feilen

Her var feilen for lite fremmøte (da må du rette opp feilen og beskrive hvorfor det er
slik)

14

Rapportering/søknad om av tilretteleggingstilskudd
-

Her vil det komme en tilleggsfunksjon i produksjonsplattformen. Det vil gå en epost til
definerte studieledere, som får i oppgave å godkjenne beløp over 3000 kr

-

Når kursrapporten er mottatt, vil Funkis administrasjon kunne godkjenne, avslå eller be
om flere opplysninger. Dette vil komme opp i meldingsfanen din

-

Ved å klikke på kurset/meldingen, kan du lese konklusjonen på tilbakemeldingen om
rapporten
Her vil du også få meldinger om utbetalinger til kurs

-
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8. Skrive ut kursbevis
-

Du kan skrive ut kursbevis fra flere steder, bla her

-

Om du har lagt inn epost på deltakerne når du registrerte deltakere, så kan kursbevis
sendes direkte fra kurssystemet (i eksempelet er ikke eposten lagt inn og derfor ikke
aktivisert). Kursbevis kan sendes til alle, eller bare til utvalgte deltakere.

-

