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Eksamen – Protokoller – Vis/rediger protokol (genvej: Alt + M og E-P-V) 

 
 
 
RE101 Find protokol: 

 
 
Udfyld relevante felter og tryk på ’Søg’. 
 
Hvis der kun findes én protokol som svarer til søgekriterierne åbnes skærmbilledet RE128 Rediger 
eksamensprotokol.  
 
Hvis fremsøgningen har resulteret i flere protokoller åbnes skærmbilledet RE102 Resultat af 
protokolfremsøgning. I dette skærmbillede udvælges én protokol ved at trykke på rækken for protokollen 
og skærmbilledet RE128 Rediger eksamensprotokol åbnes.  
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RE128 Rediger eksamensprotokol: 

 
 
Visse felter kan ikke redigeres i skærmbilledet. Disse felter kan redigeres: 
 

 Protokolnavn 

 Bemærkning 

 Overskrift 

 Eksaminator 1 (fritekst) 

 Eksaminator 2 (fritekst) 

 Censor 1 (fritest) 

 Censor 2 (fritest) 

 Administrator 
 
Felterne i bjælkerne ”Sorteringsprioriteter” og ”Udvalgskriterier” kan også redigeres. 



 

Fremsøge og redigere protokol 

 
3 

 

Knapperne i skærmbilledet: 

 

Indlæs stud. Studerende indlæses/genindlæses ud fra de kriterier, der er angivet i udvalgskriterier. 
Det er kun muligt at indlæse studerende til en protokol med status ”inddatering”. 

Vis stud Viser de studerende, som er indlæst til protokollen. Når der trykkers på knappen 
navigeres til nyt skærmbillede, hvor det er muligt at redigere løbenummer, slette og 
tilføje studerende til protokollen.  

Kopier Når man trykker på knappen navigeres til nyt skærmbillede (opret protokol). Alle 
oplysninger fra den oprindelige protokol er kopieret med over. Indlæste studerende 
bliver ikke kopieret med over.  

Slet Protokollen slettes og der navigeres til startsiden. Det er kun muligt at slette protokoller 
med status ”inddatering”, hvor der ikke er indlæst studerende. Man bliver ikke spurgt 
om protokollen skal slettes. 

Udskriv protokol Der navigeres til skærmbillede for bestilling af udskrift.  

Gem Gemmer indtastede oplysninger 

Fortryd Fortryder ændringer 

Ud Skærmbilledet lukkes ned og man navigerer til foregående skærmbillede 

Skift status Skifter status på protokollen. Man bliver ikke spurgt om man vil skifte status på 
protokollen.  

 Status ”inddatering” skifter status til ”endelig” 

 Status ”endelig” skifter status til ”Kasseret” 

 Det er ikke muligt at skifte status, hvis protokollen har status ”kasseret” 

 Det er ikke muligt at skifte status på en endelig protokol, som der har registreret 
resultat. 

Sorter stud Når man trykker på knapper navigeres til nyt skærmbillede, hvor det er muligt at 
redigere løbenummer, slette og tilføje studerende til protokollen. Det er kun muligt at 
sortere studerende i protokoller med status ”inddatering”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


