Skift til at benytte XPRS-koder
Bemærk : Dette punkt er det ikke et krav, at man kører med det samme. Men BOSS anbefaler, at man inden
for en rimelig tid gennemfører proceduren, da GIA-/elementkoder i stigende grad ikke vedligeholdes i de
studieadministrative systemer.
Proceduren indeholder op til flere elevopdateringer.
1) Start med at lave en Backup af BOSS – hvis nu du kommer til at lave en fejl undervejs.
2) Gå ind i Parametre, til fanebladet Opdatering, og sæt flueben i ”Benyt XPRS fagkoder”. Luk
parametre
3) Vælg Tabeller og fanebladet U-fag
a. Klik i første linje på den lille pil forrest.
b. Hold Shift-knappen nede og tryk på Pil-ned-tasten på tastaturet, så du får markeret
samtlige linjer
c. Tast Ctrl-Delete og klik OK til kontrolspørgsmålet. (Billedet kan godt stå og blinke lidt i et
stykke tid)
d. Så fik du slettet alt i denne tabel (nu ved du hvorfor vi tog Backup).
Mangler du noget gentager du blot processen på det resterende.
4) Genstart BOSS og lav derefter en elevopdatering på normal vis.
5) Genstart BOSS efter opdateringen
a. Den røde knap med ”Advarsel – BOSS opsæt…” bør være fremme og du klikker på den.
b. Du kommer så ind til ”Manglende fagkoder”, og der er mange.
c. Ovenover oversigten er der en knap, der hedder ”xprs-fag”. Klik på denne.
Den vil så fortælle hvor mange fag, der kunne genfindes (jo flere jo bedre). Sig OK til at
indsætte dem.
d. Læs advarslen
6) Som advarslen sagde, så skal vi igen lave en opdatering. Gør dette.
7) Genstart endnu engang BOSS
8) Nu skal vi håndtere de XPRS-koder, der ikke kunne findes eller slet ikke er angivet.
a. Start med at gå ind i Tabeller og fanebladet Hold og se, at de fleste hold faktisk har et fag
tilknyttet. Men der vil antagelig være nogen, der mangler.
b. Skift nu til fanebladet U-fag og se, at der – heldigvis – er dukket en masse fag op igen.
c. HVIS du opdaterer fra Lectio eller UMS, så vil du også kunne se de koder, som ikke kunne
genkendes. Men de er angivet med et bud på, hvad det er for et fag, og du kan nu
i. Angive 2-bogstavskoden for BOSS-faget i kolonnen ”forkortelse”, hvis det er et, der
skal anvendes. Feltet ”Faggruppe” udfyldes så automatisk
ii. Du kan også angive, at fagkodens hold er irrelevante ved at fjerne fluebenet i feltet
”Medtages”
d. Hvis du opdaterer fra Ludus/DXC eller EASY/Uddata+ o.a., så må du stadig tilføje de
manglende koder på traditionel facon, ved at klikke på den røde knap ”Advarsel - …” og
vælge korrekt faggruppe for de fag, der mangler.

