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Pålogging
Gå til utdanning.no/parter og logg på med ditt brukernavn og passord.
•
•

Dersom du ikke husker passord, kan du be om et nytt på denne siden.
Dersom du ikke husker brukernavnet kan du ta kontakt med oss på
linn.madsen@hkdir.no, så vil vi hjelpe deg.

Etter du har logget på vil du komme til denne siden: https://data.utdanning.no/partner_pages
Her kan du gjøre følgende
•
•
•
•
•
•

Redigere lærestedssiden din med tekst, bilder og video
Redigere eksisterende utdanninger
Legge til nye utdanninger
Slette utdanninger
Bytte passord/epost
Benytte selvbetjent import (for de som har satt opp denne muligheten fra før)

Redigere eksisterende sider
Finn fram til siden du ønsker å redigere. Du kan velge om det er en utdanning eller et lærested øverst
på de oransje knappene.

Du kan videre filtrere/søke ved å bruke feltene litt lengre ned. Her kan du finne det du leiter etter
dersom du vet navn eller programkode, eller du kan filtrere på utdanningstype. Husk å trykk «bruk».

Etter du har funnet utdanningen/lærestedet du ønsker å redigere, så klikker du på rediger.

(PS. Dersom du trykker på tittelen til studietilbudet i stedet ved en feil, kommer du til en
oppsummeringsside. Du kan fortsatt komme inn i editoren derifra ved å trykke på «edit»-fanen)
Du finner fanene med de forskjellige feltene man kan redigere på venstre side. De fleste feltene er
åpne for redigering, men et knippe felter er det kun redaksjonen i Utdanning.no som kan redigere. Ta
kontakt dersom du trenger å redigere disse feltene.

Det er også nyttig å vite hva de vannrette fanene i toppen betyr.
Vis – her kan du se dataen som er knyttet opp mot siden du redigerer. Dette er IKKE slik det ser ut på
Utdanning.no, kun her i redigeringsdelen av nettsiden. Etter at du trykker «lagre» er det her du ender
opp.
Edit – dette er redigeringsgrensesnittet. Her redigerer du feltene
Vis på Utdanning.no – her kan du trykke for å se hvordan siden ser ut på Utdanning.no. Siden åpner
seg i en ny fane, slik at du ikke mister der du er. Vær obs på at det tar litt tid fra du trykker «lagre» til
forandringene dukker opp på Utdanning.no. Per i dag kan det ta opp til en time, men vi jobber med å
korte ned tiden.
Versjoner – her finner du alle de tidligere versjonene av nettsiden. Dersom du ved et uhell sletter
tekst/biler, eller lagrer noe som ikke skulle være der, kan du her enkelt finne tilbake til tidligere
versjoner av utdanningen/lærerestedet.

Etter du trykker «lagre» kommer du til fanen «vis». For å komme tilbake til oversikten over sidene
dine, trykker du «hjem».

Legg til nye utdanninger
For å legge til nye studietilbud trykker du «legg til innhold» oppe i venstre hjørne. Velg hvilken type
tilbud du skal legge inn. Dersom lærestedet ditt kun tilbyr én type tilbud vil du bare ha ett valg her.

Fyll inn feltene. Noen felter er obligatoriske (merket med stjerne), mens andre er valgfrie.
I tillegg til de obligatoriske feltene er det noen andre felter som er svært lure å fylle ut.
•

•

•
•

•

•

Studiets hjemmeside: Her bør det ligge en url til en nettside hos dere der mulige studenter
kan lese mer om akkurat det studiet du er i ferd med å opprette. Altså ikke forsiden på
nettsiden til lærestedet, men en spesifikk side om det gjeldende studiet. Det bør heller ikke
være en link til en pdf med info om studiet, da det er vanskelig å navigere seg ut fra.
Søkeord: Dersom dere vet at det er vanlig å bruke andre ord for studiet enn det studiet
heter, kan det være lurt å legge inn alternative søkeord her. F.eks dersom man legger inn en
veterinærutdanning, kan det være lurt å legge til ordet dyrlege som søkeord.
Fagretning (der dette er tilgjengelig): Ved å velge en passende fagretning hjelper du mulige
studenter å finne frem til studiet i søket vårt.
SO-koder: Dersom studiet utlyses via Samordna opptak, så vil det ha en SO-kode. Du kan
blant annet finne denne koden på Samordna opptak sine nettsider. Denne koden må legges
inn for at vi kan vise frem poenggrenser, kravkoder og annet. Vær obs på at vi får ikke årets
SO-koder før 1. februar, så dersom tilbudet er nytt vil ikke SO-koden være tilgjengelig ho oss
før etter denne datoen.
Utdanningskategori (NUS): Alle studier på Universitet/høyskole og fagskoler har en NUSkode. Vi bruker disse kodene til å koble opp studiet i våre svært populære studiebeskrivelser
– oversikter over alle utdanninger innenfor spesifikke felt. Dette er våre mest besøkte sider,
og uten NUS-kode vil ikke dine tilbud være presentert her. Vær også obs på at du velger riktig
og så nøyaktig NUS-kode som mulig. Ta kontakt med oss dersom du er i tvil.
Organisering/studietempo: Disse feltene hjelper studenter finne studiene de er på jakt etter
i søket.

Husk å lagre! Her har du valget mellom å lagre som utkast, publisere eller arkivere. Husk å velg hva
du ønsker å gjøre før du klikker på lagreknappen.

Slette en utdanning
Dersom du ønsker å fjerne en utdanning fra Utdanning.no, så velger du den aktuelle utdanningen fra
listen og klikker «rediger». Så velger du «archived» i under status nederst på siden, og så trykker du
lagre. Utdanningen blir ikke slettet, og du kan hente den frem igjen dersom tilbudet skulle bli aktuelt
å vise på Utdanning.no igjen.

Legge inn logo på lærestedssiden
•

Velg «mine læresteder», og klikk «rediger» på lærestedet der du ønsker å legge til/bytte ut
logo.

•

Under fanen «Fakta» finner du mulighet til å legge til logo. Klikk på «legg til»

•

Velg «new image» og last opp fil på vanlig måte. Vær obs på at det er begrensninger på hvor
bred og høy en logo kan være, så om logoen har en svært utradisjonell form, kan dette gjøre
at den ikke vises ut på optimal måte.

Bytte epost/passord
Dette gjør du under fanen «min brukerkonto»

