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1 Indledning 

Dette dokument beskriver Eksamensdatabasens datamodel i form af en række da-

tabasediagrammer eller E/R-diagrammer, suppleret med mere detaljerede beskri-

velser af de enkelte tabeller 

Dokumentet er en tilpasset udgave af ”A264-00845-10 Dokumentation af Datamo-

del” som er udarbejdet af CGI 10. november 2015. 

Eksamensdatabasen er i dokumentet ofte omtalt som EXDB. 

2 Databasediagrammer og tabelbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives den notation og de konventioner, der anvendes i resten af 

dokumentet. 

Dokument er dannet med udgangspunkt i det oprindelige databasediagram, mens 

databasediagrammer og tabelbeskrivelser er auto-genereret på basis af en eksiste-

rende database. 

2.1 Databasediagrammer 

Et databasediagram bruges til at beskrive relationer mellem tabeller. Relationerne 

udtrykker sammenhænge og afhængigheder mellem tabeller i et system. Nedenfor 

ses et eksempel på et databasediagram, som udtrykker sammenhængen mellem 

tabellen USERGROUP og tabellen EXDBUSER. 

 

En relation indeholder flere informationer. 

For det første indeholder relationen den oplysning, at der er en sammenhæng i 

systemet mellem de to tabeller, den vedrører; her USERGROUP (brugergruppe) og 

EXDBUSER (Bruger af EXDB) og at det er USERGROUP, der er master-tabellen i for-

hold til EXDBUser. Dvs. at: 

• En brugergruppe kan have flere brugere tilknyttet 

• En bruger kan højst være knyttet til en brugergruppe 

For det andet indeholder relationen oplysninger om, hvorvidt relationen er krævet 

eller valgfri. Hvis relationen er tegnet med fuldt optrækket linje, så er relationen 
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krævet. Hvis relationen derimod er tegnet som en stiplet linje, så er relationen valg-

fri. Dvs. i det viste eksempel gælder, at: 

• En bruger skal være knyttet til en brugergruppe 

Tilsammen definerer relationerne i det viste dokument således at: 

• En brugergruppe kan have 0, 1 eller flere brugere tilknyttet 

• En bruger skal være knyttet til præcis én brugergruppe 

Der er væsentligt at være opmærksom på disse definitioner, når diagrammerne 

læses. 

Bemærk at notationen er en smule anderledes end der tidligere er anvendt for da-

tabasediagrammer i den oprindelige datamodel. Dette skyldes først og fremmest at 

alle de viste databasediagrammer er genereret ud fra en eksisterende EXDB (udvik-

lings)database.  

Dette skyldes dels valget af værktøj (SQL Developer, Data Modeler plug-in), dels 

processen med auto-generering, der naturligt leder til en fysisk datamodel i mod-

sætning til en logisk datamodel.   

I en fysisk datamodel kan man modellere 0-til-mange og 1-til-mange relationer.  

I en logisk datamodel kan man også modellere 0-til-1, 1-til-1 og mange-til-mange 

relationer. 

0-til-1 og 1-til-1 relationer implementeres i praksis typisk som 0-til-mange eller 1-til-

mange relationer kombineret med et unique index. 

Mange-til-mange relationer implementeres i praksis ved at indføre en særlig relati-

onstabel med 1-til-mange relationer til de 2 oprindelige entiteter. 

I dette dokument er det kun den fysiske datamodel, der er medtaget. 

2.2 Tabelbeskrivelser 

Efter hvert diagram følger desuden en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte 

tabeller. I beskrivelsen af disse ligger der herudover følgende oplysninger i den an-

vendte notation: 

Felt Type N K Tekst 

<Feltnavn> <datatype>   <Beskrivelse> 

Kolonnen N (Nøgle) kan antage flg. værdier: 

• P: Primær nøgle 

• F: Fremmed nøgle til en anden tabel 

• U: Unik nøgle 

Hvis der i kolonnen K (Krævet) er angivet ”J”, så er feltet krævet. 

Standard for tabellerne i EXDB: 
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Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J Tabellens primære nøgle 

… … … … … 

REVISION_NO number(22)  J Revisionsnummer opdateres hver gang den 
aktuelle række opdateres.  
Anvendes til optimistisk låsestrategi. 

CREATE_TIME date  J Tidsstempel for hvornår den aktuelle række 
er oprettet i databasen. 

CREATE_USER varchar2(32)  J Det brugernavn, der blev benyttet, da den 
aktuelle række blev oprettet. 

UPDATE_TIME date   Tidsstempel for hvornår den aktuelle række 
senest er opdateret i databasen. 

UPDATE_USER varchar2(32)   Det brugernavn, der blev benyttet, da ræk-
ken sidst blev opdateret. 

 
Disse felter vil derfor ikke blive forklaret nærmere for hver enkelt tabel. 

3 Beviser og enkeltkarakterer 

 

Ovenstående diagram et E/R-diagram over det centrale domæne i EXDB. 

Tabelnavn Alias Beskrivelse 

CERTIFICATE Bevis Indeholder oplysninger om eksamensbe-
viser og prøvebeviser i EXDB. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 3.1 Tabel-
len CERTIFICATE - Bevis. 

SINGLE_GRADE Enkeltkarakter Indeholder oplysninger om enkeltkarak-
terer i EXDB. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 3.2 - Ta-
bellen SINGLE_GRADE - Enkeltkarakter. 
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Tabelnavn Alias Beskrivelse 

CALCULATED_GRADE Sammenregnet 
karakter 

Indeholder oplysninger om sammenreg-
nede karakterer knyttet til et givet prøve-
bevis. 
Sammenregnede karakterer er et begreb, 
der egentligt er udfaset, men bibeholdes i 
EXDB af historiske årsager. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 3.3 Tabel-
len CALCULATED_GRADE – Sammenreg-
net karakter. 

TESTGRADE Protokollinje 
Karakterlinje 

Indeholder oplysninger om karakterop-
lysningerne (protokol-linjerne) som enten 
er knyttet til et givet bevis (direkte eller 
via en sammenregnet karakter) eller til en 
given enkeltkarakter. 
En protokollinje kan aldrig være knyttet 
til mere end ét af disse 3 objekttyper. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 3.4 Tabel-
len TESTGRADE – Protokollin-
je/karakterlinje. 

INSTITUTION  Indeholder oplysninger om alle institutio-
ner i EXDB.  
Relationen mellem CERTIFICATE og INSTI-
TUTION angiver hvilken institution, der 
har indberettet det pågældende bevis. 
Tilsvarende angiver relationen mellem 
SINGLE_GRADE og INSTITUTION angiver 
hvilken institution, der har indberettet 
den pågældende enkeltkarakter. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 3.5 Tabel-
len INSTITUTION 
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Tabelnavn Alias Beskrivelse 

STUDYPRO-
GRAM 

Studie-
retning 

Indeholder oplysninger om de fag, der identifice-
rer den studieretning, hvorunder det tilknyttede 
bevis er opnået. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 3.6 Tabellen DE-
PARTMENT – Uddannelsesafdeling  
 

STUDYPRO-
GRAM_PROJECT 

Studie-
retnings-
projekt 

Indeholder oplysninger om de fag, der indgår i det 
studieretningsprojekt, eksamensprojekt etc., som 
karakterlinjen er knyttet til. 
Se detaljer om tabellen i afsnit 3.9 Tabellen 
STUDYPROGRAM_PROJECT - Studieretningspro-
jekt. 

 
Beviser og enkeltkarakterer indberettes af de institutioner, der udsteder beviserne. 

Det er en væsentlig forudsætning for tabeldesignet, at det er institutionen, der ga-

ranterer for rigtigheden af beviset. Hvis et bevis er valideret korrekt ved indberet-

ning, så skal det kunne gemmes i den form, som det er indberettet.  

Der er således f.eks. ikke defineret en relation mellem STUDYPROGRAM og 

STUDYPROGRAM_PROJECT: 

• I virkelighedens verden er der selvfølgelig en sammenhæng, idet der er define-

ret et eller flere studieretningsprojekter per studieretning. Denne sammen-

hæng skal sikres i fødekildesystemet og rapporteres herfra per bevis til EXDB.  

• EXDB validerer dog i forbindelse med indberetning af et bevis, at de studieret-

ningsprojekter, der er knyttet til de enkelte karakterlinjer på beviset, er lovlige 

projekter under den studieretning, der er knyttet til beviset.  

Der tjekkes at : 

• CØSA-formål er validt for given valideringsversion 

• uddannelse defineret af cøsaformål,version er validt i valideringsversion 

• projektets fagnummer,niveau er defineret i validation_fag_udd for uddannel-

sen 

Der tjekkes dog ikke i tilfælde af EUX og der samtidigt er tale om eksamensprojekt 

eller skriftligopgave. 

3.1 Tabellen CERTIFICATE - Bevis 

Indeholder oplysninger om eksamensbeviser og prøvebeviser i EXDB: 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

FEEDSYSTEM_ID varchar2(100)  J Bevisets identifikation i fødekildesystemet. 
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Felt Type N K Tekst 

CERTIFICATE_TYPE varchar2(3)  J Type af bevis.  
 
Lovlige værdier som defineret i VALIDATI-
ON_EXAMQUALIFIER.DIPLOMACERTTYPE 
(beviser) eller VALIDATI-
ON_EXAMQUALIFIER.SINGLESUBJECTCERTTY
PE (prøvebeviser) 
 
Eksempler:  
USS 
UPP 
COM 
CSS 

CIVIL_REGISTRATION_NUMBER varchar2(10)  J Elevens CPR-nummer 

FIRST_NAME varchar2(100)  J Elevens fornavn(e) 

SUR_NAME varchar2(100)  J Elevens efternavn 

INSTITUTION_NUMBER_ 
CERTIFICATE 

varchar2(6)  J Nummer på den udstedende institution (”ud-
stedt af”). 
 

INSTITUTI-
ON_NAME_CERTIFICATE 

varchar2(50)  J Navnet på den udstedende institution (”ud-
stedt af”). 

EXAM_TYPE varchar2(3)   Eksamenstype.  
 
Lovlige værdier som defineret i VALIDATI-
ON_EXAMQUALIFIER.EXAMQUALIFIER 
 
Eksempler:  
STX 
HF 
HTX 
HHX 
GSK 
GIF 

EXAM_RESULT number(22,3)   Eksamensresultatet 

EXAM_YEAR number(22)  J Årstal for hvornår eksamen er taget. 

JUSTIFICATION_FACTOR number(22,3)   Faktor til justering af eksamensresultatet. 

JUSTIFIED_RESULT number(22,3)   Eksamensresultatet korrigeret for eventuel 
justeringsfaktor. 

AVERAGE_MARK_YEARS_WORK number(22,3)   Karaktergennemsnit årsværk 

AVERA-
GE_EXAMINATION_MARKS 

number(22,3)   Karaktergennemsnit 

AVERAGE_CALC_SCALE varchar2(15)   Den karakterskala, der er anvendt ved be-
regning af gennemsnittet (EXAM_RESULT). 

ISSUED varchar2(50)  J Stempel for hvornår beviset er udstedt. 
Formateret af den indberettende institution.  
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Felt Type N K Tekst 

MINISTERIAL_ORDER_EFFECTIVE date   Den dato fra hvilken bekendtgørelsen er 
gældende. 

MINISTERIAL_ORDER_TITEL varchar2(200)   Den bekendtgørelse, som beviset er udstedt i 
henhold til. 

IS-
SUING_AUTHORITY_FIRST_NAM
E 

varchar2(50)   Fornavn(e) på den person, der har udstedt 
beviset. 

IS-
SUING_AUTHORITY_SUR_NAME 

varchar2(50)   Efternavn på den person, der har udstedt 
beviset. 

VALID varchar2(1)  J Gyldig Ja/Nej. Hvis et bevis annulleres af 
institutionen, så sættes VALID = N. For sam-
me CPR-nummer, CØSA-Formål og uddannel-
sesversion kan der højst eksisterer en række, 
hvor VALID = J. 

ISSUED_BY_ID varchar2(20) F J Fremmed nøgle til tabellen INSTITUTION, der 
udpeger den institution, der har indberettet 
beviset. 

UP-
PER_SECONDARY_EXAM_TYPE 

varchar2(60)   Fuld beskrivelse af eksamenstypen.  
 
Lovlige værdier som defineret i VALIDATI-
ON_EXAMQUALIFIERTEXT.EXAMQUALIFIERTE
XT. 
 
Eksempler:  
Studentereksamensbevis 
STX Prøvebevis 
HF eksamensbevis (1995 bek.) 
HF eksamensbevis (2004 bek.) 
HF Prøvebevis 
Højere Handelseksamen 
HHX Prøvebevis 

EXAMINATION_PERIOD varchar2(50)   Kort notation for eksamensperiode. 
Formateret af den indberettende institution. 
Eksempler: 
December 2006 
V 10/11 
S 2010 

COESA_PURPOSE varchar2(5)   CØSA Formål 

VERSION varchar2(4)   Nummer, der identificerer uddannelsesversi-
onen (bekendtgørelsen). Som VALIDATI-
ON_UDDANNELSE.VERSION. CØSA-formål og 
uddannelsesversion udgør tilsammen en 
entydig identifikation af uddannelsen. 

DATECREATED date   Tidsstempel. 

SUBJECT_CODE varchar2(5)   Fagkode/ fagnummer. 
I uddannelsesmodellen er faget entydigt 
identificeret ved nummer og niveau. 
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Felt Type N K Tekst 

DATE_OF_BIRTH date  J Elevens fødselsdato 

SUBJECT_NAME varchar2(100)   Fagets navn.  

STUDIED_LEVEL varchar2(1)   Fagets niveau. 
I uddannelsesmodellen er faget entydigt 
identificeret ved nummer og niveau. 
  
Eksempler: 
- 
A 
B 
C 

SUBJECT_STUDIED_LEVEL varchar2(5)    

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

DISC_TYPE varchar2(6)  J Angiver om det er et bevis eller prøvebevis. 
Værdisæt: 
DIPLOM: bevis 
SINSUB: prøvebevis (single subject) 

EXAMINATION_PERIOD_TEXT varchar2(50)   Fuld beskrivelse af eksamensperiode. 
Formateret af den indberettende institution. 
Eksempler: 
SRP-termin 2008/2009 
Sommereksamen 2011 

DEPARTMENT_NUMBER 
_CERTIFICATE 

varchar2(6)  N Afdelingsnummer for den uddannelsesafde-
ling, hvor prøven er aflagt (”opnået på”) 

DEPARTMENT_ NA-
ME_CERTIFICATE 

varchar2(50)  N Uddannelsesafdelingens navn. 

DEPARTMENT_ID varchar2(20) F N Fremmed nøgle til tabellen DEPARTMENT, 
der udpeger den afdeling, som beviset er 
tilknyttet. 

ISSUED_DATE Date  N Udstedelsesdato 

 

3.2 Tabellen SINGLE_GRADE - Enkeltkarakter 

Indeholder oplysninger om enkeltkarakterer i EXDB. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

FEEDSYSTEM_ID varchar2(100)  J Enkeltkarakterens identifikation i fødekilde-
systemet. 
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Felt Type N K Tekst 

GRADE_TYPE varchar2(3)  J Typen af enkeltkarakter. 
 
Lovlige værdier som defineret i VALIDATI-
ON_EXAMQUALIFIER.SINGLEGRADECERTTYP
E 
 
Eksempler: 
CSG 
USG 

CIVIL_REGISTRATION_NUMBER varchar2(10)  J Elevens CPR-nummer 

FIRST_NAME varchar2(100)  J Elevens fornavn(e) 

SUR_NAME varchar2(100)  J Elevens efternavn 

INSTITUTION_NUMBER_GRADE varchar2(6)  J Institutionsnummer for den (ho-
ved)institution, som formelt har udstedt be-
viset (”udstedt af”) 

INSTITUTION_NAME_GRADE varchar2(50)  J Navnet på den (hoved)institution der formelt 
har udstedt beviset (”udstedt af”). 

EXAM_TYPE varchar2(3)   Eksamenstype.  
 
Lovlige værdier som defineret i VALIDATI-
ON_EXAMQUALIFIER.EXAMQUALIFIER. 
 
Eksempler:  
STX 
HF 
HTX 
HHX 
GSK 

EXAM_YEAR number(22)  J Årstal for hvornår eksamen er taget. 

MINISTERIAL_ORDER_EFFECTIVE date   Den dato fra hvilken bekendtgørelsen er 
gældende. 

MINISTERIAL_ORDER_TITEL varchar2(100)   Den bekendtgørelse, som beviset er udstedt i 
henhold til. 

ISSUED_BY_ID varchar2(20) F J Fremmed nøgle til tabellen INSTITUTION, der 
udpeger den institution, der har indberettet 
beviset. 
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Felt Type N K Tekst 

UP-
PER_SECONDARY_EXAM_TYPE 

varchar2(60)   Fuld beskrivelse af eksamenstypen.  
 
Lovlige værdier som defineret i VALIDATI-
ON_EXAMQUALIFIERTEXT.EXAMQUALIFIERTE
XT 
 
Eksempler:  
Studentereksamensbevis 
STX Prøvebevis 
HF eksamensbevis (1995 bek.) 
HF eksamensbevis (2004 bek.) 
HF Prøvebevis 
Enkeltf. mat. stud. eks.bevis 
Enkeltfagsattest 
GS, hhx- pakke 

COESA_PURPOSE varchar2(5)   CØSA Formål 

VERSION varchar2(4)   Nummer, der identificerer uddannelsesversi-
onen (bekendtgørelsen). Som VALIDATI-
ON_UDDANNELSE.VERSION. CØSA-formål og 
uddannelsesversion udgør tilsammen en 
entydig identifikation af uddannelsen. 

DATECREATED date   Tidsstempel for hvornår enkeltkarakteren er 
oprettet. 

DATE_OF_BIRTH date  J Elevens fødselsdato 

SUBJECT_NAME varchar2(100)   Fagets navn. 

STUDIED_LEVEL varchar2(1)   Fagets niveau.  
I uddannelsesmodellen er faget entydigt 
identificeret ved nummer og niveau.  
Eksempler: 
- 
A 
B 
C 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

PUBLICATION_DATE date   Den dato hvorfra karakteren må offentliggø-
res (og eleven derfor selv må se den). 
Ifbm. [XDB-276] fortolkes en null-værdi i 
dette felt således at karakteren opfattes som 
værende offentliggjort efter 90 dage, dvs. 
hvis CREATE_TIME + 90 <= SYSDATE. Konfigu-
rationsstyret i egf.properties, publicati-
on.default.after.days=90 (default 90 dage, 
hvis konfigurationsparameteren mangler). 
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Felt Type N K Tekst 

DEPARTMENT_NUMBER_GRADE varchar2(6)  N Afdelingsnummer for den uddannelsesafde-
ling, hvor prøven er aflagt (”opnået på”) 

DEPARTMENT_NAME_GRADE varchar2(50)  N Uddannelsesafdelingens navn. 

DEPARTMENT_ID varchar2(20) F N Fremmed nøgle til tabellen DEPARTMENT, 
der udpeger den afdeling, som karakteren er 
tilknyttet. 

 

3.3 Tabellen CALCULATED_GRADE – Sammenregnet karakter 

Indeholder oplysninger om sammenregnede karakterer knyttet til et givet prøvebe-

vis. 

Sammenregnede karakterer er et begreb, der egentligt er udfaset, men bibeholdes i 

EXDB af historiske årsager. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

SORT_SEQUENCE number(22)  J Nummer, der definerer den rækkefølge, 
hvori de sammenregnedes karakterer 
og/eller protokollinjerne skal vises på bevi-
set. 

CALCULATED_GRADE_TYPE varchar2(3)  J Type af den sammenregnede karakter. 
 
Lovlige værdier som defineret i VALIDATI-
ON_EXAMQUALIFIER.SINGLESUBJECTCERTTY
PE 
 
Eksempel: USS 

SUBJECT_NAME varchar2(100)  J Fagnavn 

STUDIED_LEVEL varchar2(1)   Fagets niveau.  
I uddannelsesmodellen er faget entydigt 
identificeret ved nummer og niveau. 
Eksempler: 
A 
B 
C 

MARKING_SCALE varchar2(15)   Anvendt karakterskala. 
Eksempler: 
13 skala 

MARK_TYPE varchar2(50)  J Eksamenstype. 
Eksempel: Mundtlig eksamen 

MARKING_VALUE varchar2(2)   Værdien af den sammenregnede karakter. 

CERTIFICATE_ID varchar2(20) F J Fremmenøgler, der udpeger det bevis, som 
den sammenregnede karakter er knyttet til. 

SUBJECT_STUDIED_LEVEL varchar2(5)    
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Felt Type N K Tekst 

YE-
AR_OF_EXAMINATION_PERIOD 

number(22)   Årstal for den eksamensperiode, som den 
sammenregnede karakter er knyttet til. 

EXAMINATION_PERIOD varchar2(70)   Beskrivelse af den eksamensperiode, som 
den sammenregnede karakter er knyttet til. 
Eksempler: 
S 2005 
Sommereksamen 
Sygeeksamen ifbm. sommereksamen 
Vintereksamen 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

3.4 Tabellen TESTGRADE – Protokollinje/karakterlinje 

Indeholder oplysninger om karakteroplysningerne (protokol-linjerne) som enten er 

knyttet til et givet bevis (direkte eller via en sammenregnet karakter) eller til en 

given enkeltkarakter. En protokollinje kan aldrig være knyttet til mere end ét objekt. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

SORT_SEQUENCE number(22)  J Nummer, der definerer den rækkefølge, 
hvori de sammenregnedes karakterer 
og/eller protokollinjerne skal vises på bevi-
set. 

TESTGRADE_TYPE varchar2(3)  J Protokollinjens type. 
 
Lovlige værdier som defineret i VALIDATI-
ON_EXAMQUALIFIER.DIPLOMACERTTYPE 
(beviser) eller VALIDATI-
ON_EXAMQUALIFIER.SINGLESUBJECTCERTTY
PE (prøvebeviser) 
 
Eksempler: 
COM 
CSG 
CSS 
UPP 
USG 
USS 

SUBJECT_NAME varchar2(100)  J Fagnavn 
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Felt Type N K Tekst 

STUDIED_LEVEL varchar2(1)   Fagets niveau.  
I uddannelsesmodellen er faget entydigt 
identificeret ved nummer og niveau. 
Eksempler: 
- 
A 
B 
C 

MARK_TYPE varchar2(50)  J Eksamenstype. 
Eksempler: 
Almen studieforb. 
Eksamensprojekt 
Mundtlig Eksamen 
Mundtlig eksamen 
Mundtlig standpunktskarakter 
Projektopgave 
Samlet vurdering 
Skriftlig eksamen 
Skriftlig standpunktskarakter 
Studieretningsprojekt 
Større skriftlig opgave 

MARKING_SCALE varchar2(15)   Karakterskala anvendt ved karaktergivning. 
Eksempler: 
Bestået 
Bortfaldet 
ECTS-skala 
Fritaget 
Ikke bestået 
Ikke mødt 
Merit uden kar. 
Syg 
13-skala 
7-trinsskala 

MARKING_VALUE varchar2(8)   Den faktisk angivne karakterværdi, som ele-
ven har opnået, efter den angivne karakter-
skala. 

DERIVED_MARKING_SCALE1 varchar2(15)   1. afledte karakterskala. 

DERIVED_MARKING_VALUE1 varchar2(8)   1. afledte karakterværdi (indenfor 1. afledte 
karakterskala). 

DERIVED_MARKING_SCALE2 varchar2(15)   2. afledte karakterskala. 

DERIVED_MARKING_VALUE2 varchar2(8)   2. afledte karakterværdi (indenfor 2. afledte 
karakterskala). 

MARK_WEIGHT number(22,3)   Den vægt, hvormed karakteren skal indgå i 
beregning af karaktergennemsnit 

MERIT varchar2(1)  J Karakteren er opnået som merit. 
Y/N. 

EXAM_YEAR number(22)   Eksamensår. 
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Felt Type N K Tekst 

SCHOOL_PERIOD varchar2(4)   Skoleperiode. 

YEAR_LEVEL varchar2(50)    

SINGLE_GRADE_ID varchar2(20) F  Fremmednøgle, der udpeger den enkeltka-
rakter, som protokollinjen er tilknyttet. 

CERTIFICATE_ID varchar2(20) F  Fremmednøgle, der udpeger det bevis, som 
protokollinjen er tilknyttet. 

SUBJECT_STUDIED_LEVEL varchar2(5)   Niveau 

YE-
AR_OF_EXAMINATION_PERIOD 

number(22)   Årstal for den eksamensperiode, som proto-
kollinjen er knyttet til. 

MERIT_INSTITUTION varchar2(50)   Navn på den institution, der har givet eleven 
merit 

SUBJECT_CODE varchar2(5)   Fagnummer. 
I uddannelsesmodellen er faget entydigt 
identificeret ved nummer og niveau. 

MARK_TEXT varchar2(50)   Tekst knyttet til den karakter, som eleven har 
opnået. 
Eksempler: 
For den fortrinlige præstation 
For den fremragende præstation 
For den fremragende præstation    
For den gode præstation 
For den jævne præstation 
For den tilstrækkelige præstation 
For den utilstrækkelige præstation 
Meget over middel 
Over middel 
Overført årskarakter 
Særlige oplysninger 
Under middel 
årskarakter 

MERIT_TEXT varchar2(400)   Beskrivende tekst til merit 

EXAMINATION_PERIOD varchar2(70)   Kort notation for eksamensperiode. 
Formateret af den indberettende institution. 
Eksempler: 
S 2011 
S 2012 
Sygeeksamen i.f.m. sommereksamen 
Sygeeksamen i.f.m. vintereksamen 
Udenfor ordinær termin efterår 
V 09/10 

STATUTO-
RY_ORDER_SHORT_NAME 

varchar2(3)   Kort navn for den bekendtgørelse, der ligger 
til grund for karaktergivningen. 
Eksempler: 
GYM 
HF 

CALCULATED_GRADE_ID varchar2(20) F  Reference til en sammenregnet karakter, 
hvori den aktuelle protokollinje indgår. 
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Felt Type N K Tekst 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

DISC_TYPE varchar2(6)  J Angiver om det er et bevis eller prøvebevis. 
Værdisæt: 
DIPLOM: bevis 
SINSUB: prøvebevis (single subject) 
SINGRA: enkeltkarakter (single grade) 

MERIT_INSTITUTION_NUMBER_ 
GRADE 

varchar2(6)  N Institutionsnummer på den Institution, der 
har givet merit. Valideres imod 
INSTREG_INSTITUTION tabellen før persiste-
ring. 

 

3.5 Tabellen INSTITUTION 

Indeholder oplysninger om alle institutioner i EXDB.  

Relationen mellem CERTIFICATE og INSTITUTION angiver hvilken institution, der har 

indberettet det pågældende bevis. 

Tilsvarende angiver relationen mellem SINGLE_GRADE og INSTITUTION angiver hvil-

ken institution, der har indberettet den pågældende enkeltkarakter. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

INSTITUTION_NUMBER varchar2(6) U J Institutionsnummer 

CVR_NUMBER varchar2(8)   Institutionens CVR-nummer 

INSTITUTION_NAME varchar2(50)  J Institutionens navn 

EMAIL varchar2(50)   Institutionens officielle e-mail-adresse 

SYSTEM_TYPE varchar2(10)   Betegnelse for hvilket studie-administrativt 
system, der anvendes på institutionen. 
Eksempler: 
EASY-A 
GAS 
LUDUS 

SYSTEM_TYPE_2 varchar2(10)   Betegnelse for hvilket studie-administrativt 
system, der anvendes på institutionen. 

ACTIVE varchar2(1)  J Er Institutionen stadig aktiv? J/N. 

CONTACT_PERSON_NAME varchar2(100)   Navn på kontaktperson hos institutionen 

CONTACT_PERSON_PHONE varchar2(20)   Telefonnummer til kontaktperson hos insti-
tutionen. 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  
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Felt Type N K Tekst 

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

 

3.6 Tabellen DEPARTMENT – Uddannelsesafdeling 

Indeholder oplysninger om alle uddannelsesafdelinger i EXDB.  

Relationen mellem DEPARTMENT og INSTITUTION angiver hvilken institution, afde-

lingen er knyttet til. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

DEPARTMENT_NUMBER varchar2(6) U J Adelingens DS-nummer 

DEPARTMENT_NAME varchar2(50)  J Afdelingens navn 

ACTIVE varchar2(1)  J Er Afdelingen stadig aktiv? J/N. 

INSTITUTION_ID varchar2(20) F J Fremmed nøgle til tabellen INSTITUTION, der 
udpeger den institution, som afdelingen er 
tilknyttet. 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME Date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME Date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

3.7 Tabellen INSTREG_INSTITUTION – Institutioner fra 
InstitutionsRegisteret 

Indeholder oplysninger om samtlige institutioner hentet fra institutionsregistret. Da 

tabellen bruges til validering af MeritInstitution vil data kun være en delmængde af 

de oplysninger der hentes for hver institution. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

INSTITUTION_NUMBER varchar2(6) U J Institutionens DS-nummer 

INSTITUTION_NAME varchar2(50)  J Institutionens navn 

AKTIV_KODE varchar2(4)  J Aktiv kode 

HOVEDSKOLE_INST varchar2(6)   Hvis underafdeling vil dette være referencen 
til hovedinstitutionen 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME Date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME Date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

 



 Side 21 af 78 

 

3.8 Tabellen STUDYPROGRAM - Studieretning 

Indeholder oplysninger om de fag, der identificerer den studieretning, hvorunder 

det tilknyttede bevis er opnået. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

CERTIFICATE_ID varchar2(20) F J Fremmednøgle, der udpeger det bevis, som 
studieretningen er knyttet til. 

PROGRAM_SUBJECT_NAME varchar2(100)  J Fagnavn 

PROGRAM_SUBJECT_LEVEL varchar2(1)   Fagniveau 

PROGRAM_SUBJECT_CODE varchar2(5)   Fagnummer 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

 

3.9 Tabellen STUDYPROGRAM_PROJECT - 
Studieretningsprojekt 

Indeholder oplysninger om de fag, der indgår i det studieretningsprojekt, eksa-

mensprojekt etc., som karakterlinjen er knyttet til. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

TESTGRADE_ID varchar2(20) F J Fremmednøgle til den protokollinje, som 
studieretningsprojektet er knyttet til. 

PROJECT_TYPE varchar2(100)  J Type af studieretningsprojekt. 
Eksempler: 
Almen studieforberedelse 
Eksamensprojekt 
Studieområde -Erhvervscase 
Studieretning 
Studieretningsprojekt 
Større skriftlig opgave 

PROJECT_SUBJECT_NAME varchar2(100)  J Fagnavn 

PROJECT_SUBJECT_LEVEL varchar2(1)   Fagniveau 

PROJECT_SUBJECT_CODE varchar2(5)   Fagnummer 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    
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4 Opdateringslog – Beviser og prøvebeviser 

 

Tabelnavn Alias Beskrivelse 

CERTIFICATE Bevis Indeholder oplysninger om eksamensbe-
viser og prøvebeviser i EXDB. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 3.1 Tabel-
len CERTIFICATE - Bevis. 

INSTITUTION  Indeholder oplysninger om alle institutio-
ner i EXDB.  
Relationen mellem CERTIFICATE og INSTI-
TUTION angiver hvilken institution, der 
har indberettet det pågældende bevis. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 3.5 Tabel-
len INSTITUTION 

UPDATELOG Opdateringslog For hver indberetning, der foretages af en 
given Institution, gemmes oplysningerne 
om indberetningen i en opdateringslog. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 4.1 Tabel-
len UPDATELOG – Opdateringslog. 

UPDATELOG_ENTRY Opdateringslog-
linje 

For hvert enkelt bevis i indberetningen, 
gemmes oplysningerne i en opdatering-
slog-linje med direkte reference til det 
specifikke bevis. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 4.2 Tabel-
len UPDATELOG_ENTRY – Opdateringslog-
linje 
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4.1 Tabellen UPDATELOG – Opdateringslog 

En indberetning indeholder oplysninger for både Samlede beviser, prøvebeviser og 

enkeltkarakterer.  

For hver indberetning, der foretages af en given Institution, gemmes oplysningerne 

om indberetningen i en opdateringslog. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

BATCH_ID varchar2(50)  J Fremmed nøgle, der udpeger det indberet-
nings-batchjob, som opdateringsloggen er en 
del af. 

CERTIFICATE_TYPE varchar2(3)  J Bevistype på det bevis, der indberettes eller 
den enkeltkarakter, der indberettes.  (Sva-
rende til CERTIFICATE.CERTIFICATE_TYPE 
eller SINGLE_GRADE.SINGLE_GRADE_TYPE). 

INSTITUTION_NAME varchar2(50)  J Navn på den indberettende institution. 

SYSTEM_TYPE varchar2(10)  J Typen af fødekildesystem. 

INSTITUTION_NUMBER varchar2(6)  J Nummer på den indberettende institution. 

INSTITUTION_ID varchar2(20) F J Fremmed nøgle, der udpeger den indberet-
tende institution. 

STATUS_REPORT_ID varchar2(20) F J Fremmed nøgle, der udpeger den statusrap-
port, som opdateringsloggen er tilknyttet. 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

 

4.2 Tabellen UPDATELOG_ENTRY – Opdateringslog-linje 

For hvert enkelt bevis i en indberetning af beviser eller prøvebeviser gemmes oplys-

ningerne i en opdateringslog-linje med direkte reference til det specifikke bevis. 

For hver fejlbehæftet enkeltkarakter i en indberetning af enkeltkarakterer gemmes 

oplysningerne i en opdateringslog-linje. Bemærk at der ikke registreres en reference 

til den specifikke enkeltkarakter (i modsætning til logning ved indberetning af bevi-

ser). 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

SOURCE_DATA varchar2(4000)  J  

STATUS_XML varchar2(4000)   En kopi af den XML, der er returneret som 
svar ved indberetning 
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Felt Type N K Tekst 

UPDATE_ACTION varchar2(10)  J Opdateringshandling 
 
Eksempler: 
create 
delete 
duplicate 
error 

ERROR_DESCRIPTION varchar2(1024)   Fejltekst 

ERROR_CODE number(22,38)   Fejlkode 

UPDATELOG_ID varchar2(20) F J Fremmednøgle, der udpeger den opdatering-
slog, som opdateringslog-linje er indeholdt i. 

CERTIFICATE_ID varchar2(20) F  Fremmednøgle, der udpeger det bevis, der er 
indberettet. 

SINGLE_GRADE_ID varchar2(20)   Forældet. Benyttes ikke.  
Der gemmes kun opdateringslog-linjer for de 
enkeltkarakterer, der ikke kan valideres kor-
rekt og som derfor heller ikke gemmes i ta-
bellen SINGLE_GRADE. 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

RECEIVED_XML clob   En kopi af den xml, der er forsøgt indberettet 
som bevis eller enkeltkarakter. 
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5 Opdateringslog – Enkeltkarakterer 

 

Tabelnavn Alias Beskrivelse 

SINGLE_GRADE Enkeltkarakter Indeholder oplysninger om enkeltkarakterer i EXDB. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 3.2 Tabellen SING-
LE_GRADE - Enkeltkarakter. 

INSTITUTION  Indeholder oplysninger om alle institutioner i EXDB.  
Relationen mellem CERTIFICATE og INSTITUTION angi-
ver hvilken institution, der har indberettet det pågæl-
dende bevis. 
Tilsvarende angiver relationen mellem SINGLE_GRADE 
og INSTITUTION angiver hvilken institution, der har 
indberettet den pågældende enkeltkarakter. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 3.5 Tabellen INSTITU-
TION. 

UPDATELOG  For hver indberetning, der foretages af en given Insti-
tution, gemmes oplysningerne om indberetningen i en 
opdateringslog. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 4.1 Tabellen UP-
DATELOG – Opdateringslog. 
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Tabelnavn Alias Beskrivelse 

UPDATELOG_ENTRY  For hver fejlbehæftet enkeltkarakter i indberetningen, 
gemmes oplysningerne i en opdateringslog-linje. Be-
mærk at der er registreres ikke en reference til den 
specifikke enkeltkarakter (i modsætning til logning ved 
indberetning af beviser). 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 4.2 Tabellen UP-
DATELOG_ENTRY – Opdateringslog-linje 

6 Statusrapport 

 

 

Tabelnavn Alias Beskrivelse 

INSTITUTION  Indeholder oplysninger om alle institutio-
ner i EXDB.  
Relationen mellem CERTIFICATE og INSTI-
TUTION angiver hvilken institution, der har 
indberettet det pågældende bevis. 
Tilsvarende angiver relationen mellem 
SINGLE_GRADE og INSTITUTION angiver 
hvilken institution, der har indberettet den 
pågældende enkeltkarakter. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 3.5 Tabel-
len INSTITUTION 
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Tabelnavn Alias Beskrivelse 

UPDATELOG Opdateringslog En indberetning indeholder oplysninger 
for både Samlede beviser, prøvebeviser og 
enkeltkarakterer.  
 
For hver indberetning, der foretages af en 
given Institution, gemmes oplysningerne 
om indberetningen i en opdateringslog. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 4.1 Tabel-
len UPDATELOG – Opdateringslog 

UPDATELOG_ENTRY Opdateringslog-
linje 

For hvert enkelt bevis i indberetningen, 
gemmes oplysningerne i en opdatering-
slog-linje med direkte reference til det 
specifikke bevis. 
 
For hver fejlbehæftet enkeltkarakter i 
indberetningen, gemmes oplysningerne i 
en opdateringslog-linje. Bemærk at der er 
registreres ikke en reference til den speci-
fikke enkeltkarakter (i modsætning til log-
ning ved indberetning af beviser). 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 4.2 Tabel-
len UPDATELOG_ENTRY – Opdateringslog-
linje. 

SYSTEM_TYPE  Indeholder koder for fødekildesystemer-
ne, dvs. de eksterne studie-administrative 
systemer fra hvilke, der kan indberettes 
beviser og/eller enkeltkarakterer til EXDB 
(GAS, EASY-A, LUDUS, LECTIO). 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 6.1 Tabel-
len SYSTEM_TYPE 

STATUS_REPORT Statusrapport For hver indberetning der foretages, op-
rettes en STATUS_REPORT, der løbende 
opdateres med status for den pågældende 
indberetning. 
 
Relationen mellem STATUS_REPORT og 
INSTITUTION angiver hvilken institution, 
der foretager den pågældende indberet-
ning.  
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 6.2 Tabel-
len STATUS_REPORT – Statusrapport. 
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6.1 Tabellen SYSTEM_TYPE 

Indeholder koder fødekildesystemerne, dvs. de eksterne studieadministrative sy-

stemer, fra hvilke der kan indberettes beviser og/eller enkeltkarakterer. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

SYSTEM_TYPE varchar2(10) U J Kort navn for kendte fødekildesystemer: 
EASY-A 
GAS 
LECTIO 
LUDUS 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

 

6.2 Tabellen STATUS_REPORT – Statusrapport 

For hver indberetning, der foretages, oprettes en STATUS_REPORT, der løbende 

opdateres med status for den pågældende indberetning. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

BATCH_ID varchar2(50)  J Fremmed nøgle, der udpeger det indberet-
nings-batchjob, som opdateringsloggen er en 
del af. 

STATUS varchar2(20)  J Aktuel status på det batchjob, der kører eller 
har kørt.  
 
Eksempler: 

 Afbrudt 

 Afsluttet 

 Fejl 

 Uploaded 

ZIP_FILE varchar2(120)   Zip-fil 

INSTITUTION_ID varchar2(20) F J Fremmednøgle, der udpeger den indberet-
tende institution. 

REPORT_TIME date    

NO_OF_CERT_OK number(22)   Antal beviser, der er valideret korrekt og 
dermed registreret. 

NO_OF_CERT_DELETE number(22)   Antal beviser, der er slettet 

NO_OF_CERT_ERROR number(22)   Antal beviser, der ikke kunne valideres kor-
rekt. 

NO_OF_CERT_DUP number(22)   Antal beviser, der er dubletter af eksisteren-
de 
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Felt Type N K Tekst 

NO_OF_ATT_OK number(22)   Antal prøvebeviser, der er valideret korrekt 
og dermed registreret 

NO_OF_ATT_DELETE number(22)   Antal prøvebeviser 

NO_OF_ATT_ERROR number(22)   Antal prøvebeviser, der ikke kunne valideres 
korrekt 

NO_OF_ATT_DUP number(22)   Antal prøvebeviser, der er dubletter af eksi-
sterende beviser 

NO_OF_GRADE_OK number(22)   Antal enkeltkarakterer, der er valideret kor-
rekt og dermed registreret 

NO_OF_GRADE_DELETE number(22)   Antal enkeltkarakterer, der er slettet 

NO_OF_GRADE_ERROR number(22)   Antal enkeltkarakterer, der ikke kunne vali-
deres korrekt. 

NO_OF_GRADE_DUP number(22)   Antal enkeltkarakterer, der er dubletter af 
eksisterende enkeltkarakterer 

RESPONSE_CLOB_ID varchar2(20)    

FEJL_XML varchar2(20)   Den fulde XML med angivelse af fejl 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

SYSTEM_TYPE_ID varchar2(20) F J Fremmed nøgle, der udpeger den systemty-
pe, hvorfra indberetningen foretages. 

COMPLETION_DATE date   Dato- og tidsstempel for hvornår jobbet er 
kørt færdigt 

FEJL_STRING varchar2(4000)   Fejlmeddelelser 

INFO_XML varchar2(4000)   Den fulde XML med angivelse af fejl.  

 

6.3 Viewet INDBERETNINGSOPSUMMERING_VW 

For at kunne understøtte udtræk af listen af manglende indberetninger er viewet 

INDBERETNINGSOPSUMMERING_VW oprettet. Viewet bygger på tabellerne STA-

TUS_REPORT og UPDATELOG. 

Felt Tabel Beregning 

STATUS_REPORT_ID STATUS_REPORT  

NO_OF_CERT_OK STATUS_REPORT  

NO_OF_CERT_DELETE STATUS_REPORT  

NO_OF_CERT_DUP STATUS_REPORT  

NO_OF_CERT_ERROR STATUS_REPORT  

NO_OF_ATT_OK STATUS_REPORT  

NO_OF_ATT_DELETE STATUS_REPORT  

NO_OF_ATT_DUP STATUS_REPORT  

NO_OF_ATT_ERROR STATUS_REPORT  
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Felt Tabel Beregning 

NO_OF_GRADE_OK STATUS_REPORT  

NO_OF_GRADE_DELETE STATUS_REPORT  

NO_OF_GRADE_DUP STATUS_REPORT  

NO_OF_GRADE_ERROR STATUS_REPORT  

SYSTEM_TYPE UPDATE_LOG  

INSTITUTION_NAME UPDATE_LOG  

INSTITUTION_NUMBER UPDATE_LOG  

INSTITUTION_ID UPDATE_LOG  

HAS_CERTIFICATES UPDATE_LOG CASE 
   WHEN certificate_type IN ('UPP', 'COM') 
   THEN 'J' ELSE 'N' 

HAS_SINGLESUBJECTS UPDATE_LOG CASE 
   WHEN certificate_type IN ('USS', 'CSS') 
   THEN 'J' ELSE 'N' 

HAS_SINGLEGRADES UPDATE_LOG CASE 
   WHEN certificate_type IN ('USG', 'CSG') 
   THEN 'J' ELSE 'N' 

MIN_CREATE_TIME UPDATE_LOG  

MAX_CREATE_TIME UPDATE_LOG  

7 Brugere 
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Tabelnavn Alias Beskrivelse 

INSTITUTION  Indeholder oplysninger om alle instituti-
oner i EXDB.  
Relationen mellem USERADMIN og IN-
STITUTION angiver for hvilke institutio-
ner, den pågældende bruger kan admini-
strere brugerrettigheder. 
Tilsvarende angiver relationen mellem 
CERTIFICATES_FROM og INSTITUTION for 
hvilken institution, den pågældende bru-
ger har adgang til at se beviser. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 3.5 Tabel-
len INSTITUTION 

USERGROUP Brugergruppe Definition af hvilke brugergrupper, der 
findes i Eksamensdatabasen. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 7.1 Tabel-
len USERGROUP – Brugergruppe 

EXDBUSER EXDB-Bruger Oplysninger om alle brugere i Eksamens-
databasen.  
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 7.2 Tabel-
len EXDBUSER – EXDB Brugere 

USERADMIN 
(UDFASET) 

Bruger-
administrator 
og  
Bruger-
administrator 
med institu-
tionsrettigheder 

Har tidligere været benyttet for brugere 
tilknyttet brugergruppen ”Brugeradmini-
strator” og ”Brugeradministrator med 
institutionsrettigheder”, i det der i denne 
tabel blev angivet hvilke institutioner, 
den pågældende bruger var administra-
tor for.  
 
Tabellen anvendes dog ikke mere efter 
implementation af [XDB-277] og er der-
for i praksis udfaset. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 7.3 Tabel-
len USERADMIN – Brugeradministrator - 
UDFASET 

CERTIFICATES_FROM Adgang til bevi-
ser fra instituti-
on 

Angiver hvilke institutioners beviser, prø-
vebeviser og enkeltkarakterer en ”Bevis-
opslagsbruger” kan se.  
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 7.4 Tabel-
len CERTIFICATES_FROM – Adgang til 
beviser fra institution. 
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7.1 Tabellen USERGROUP – Brugergruppe 

Definition af, hvilke brugergrupper der findes i Eksamensdatabasen. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

GROUP_NAME varchar2(60) U J Navn på brugergruppe. 
I skrivende stund eksisterer flg. brugergrup-
per: 

 Bevisopslagsbruger 

 Brugeradministrator m. institutions-
brugerrettigheder 

 Fødekildebruger 

 Institutionsbruger 

 Institutionsfødekildebruger 

 Intern UVM bruger 

 OffentligCertifikat 

 Offentlighed 

 Statistikbruger 

 System 

 Systemadministrator 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

7.2 Tabellen EXDBUSER – EXDB Brugere 

Oplysninger om alle brugere i Eksamensdatabasen. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

USER_IDENTIFICATION varchar2(32) U J Brugerid, dvs. det brugernavn, der anvendes 
ved login 

USER_NAME varchar2(100)  J Brugerens fulde navn 

PASSWORD varchar2(100)   Brugerens password i krypteret form 

STATUS varchar2(10)  J Brugerens aktuelle status: 

 Aktiv  

 Spærret 

EMAIL_ADDRESS varchar2(50)   Brugerens email-adresse 

DIGITAL_ID varchar2(100)   Id fra digital signatur, der er anvendt ved 
login 

LAST_LOGIN date   Dato- og tidsstempel for seneste login 

FAILED_LOGIN number(22,38)  J Antal logins, der er fejlet  
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Felt Type N K Tekst 

GAS_ENCRYPTION_KEY varchar2(100)   Krypteringsnøgle til fødekildesystemet GAS. 
Benyttes kun for brugergruppen ”Instituti-
onsfødekildebruger” 

INSTITUTION_ID varchar2(20) F  Fremmednøgle, der udpeger den institution, 
som brugeren er knyttet til. 
Benyttes kun for disse brugergrupper: 
Brugeradministrator m. institutionsbruger-
rettigheder 

 Systemadministrator 

 Fødekildebruger 

 Institutionsbruger 

 Institutionsfødekildebruger 

USERGROUP_ID varchar2(20) F J Fremmednøgle, der udpeger den bruger-
gruppe, som brugeren er knyttet til. 

MAX_CERTIFICATES number(22)    

MAX_GRADES number(22)    

DISCOVERER_USER_NAME varchar2(100)   Forældet. 
 
Discoverer benyttes ikke længeres sammen 
med EXDB. 

DISCOVERER_USER_PASSWORD varchar2(100)   Forældet. 
 
Discoverer benyttes ikke længeres sammen 
med EXDB. 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

7.3 Tabellen USERADMIN – Brugeradministrator - UDFASET 

Tabellen har tidligere været benyttet til at angive en eller flere institutioner for hvil-

ke brugere tilknyttet brugergruppen ”Brugeradministrator” eller ”Brugeradministra-

tor med institutionsrettigheder” er administrator. Ifbm. Med [XDB-277] er rollen 

”Brugeradministrator” imidlertid nedlagt samtidigt med at rollen ”Brugeradmini-

strator med institutionsrettigheder” er indskrænket til at kunne administrere roller 

for præcis én institution. Dermed er tabellen i praksis udfaset, men dog foreløbigt 

bibeholdt. 

Bemærk at tabellen er ren relationsrelation, dvs. dens eneste formål er at imple-

mentere en mange-til-mange relation mellem INSTITUTION og EXDBUSER. 

Felt Type N K Tekst 

INSTITUTION_ID varchar2(20) P 
F 

J Fremmednøgle, der udpeger den institution, 
for hvilke brugeren kan administrere bruger-
rettigheder. 
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Felt Type N K Tekst 

USER_ID varchar2(20) P 
F 

J Fremmednøgle, der udpeger den bruger, der 
kan administrere brugerrettigheder for insti-
tutionen. 

7.4 Tabellen CERTIFICATES_FROM – Adgang til beviser fra 
institution 

Angiver hvilke institutioners beviser, prøvebeviser og enkeltkarak¬terer en ”Bevis-

opslagsbruger” kan se. 

Bemærk at tabellen er ren relationsrelation, dvs. dens eneste formål er at imple-

mentere en mange-til-mange relation mellem INSTITUTION og EXDBUSER. 

Felt Type N K Tekst 

INSTITUTION_ID varchar2(20) P 
F 

J Fremmednøgle, der udpeger den institution, 
for hvilke brugeren har adgang til at se bevi-
ser. 

USER_ID varchar2(20) P 
F 

J Fremmednøgle, der udpeger den bruger, der 
har ret til at se beviser udstedt af institutio-
nen. 

8 Hjælpetekster 

 

Tabelnavn Alias Beskrivelse 

USERGROUP Brugergruppe Definition af hvilke brugergrupper, der findes i 
Eksamensdatabasen. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 7.1 Tabellen 
USERGROUP – Brugergruppe 

TEXT 
 

Tekst Selve hjælpeteksten. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 8.1 Tabellen TEXT 
– Tekst 

TEXT_CONTENT 
 

Tekstindhold Definerer hvilken hjælpetekst til en given side, 
der skal vises for brugere tilknyttet en specifik 
brugergruppe. 
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Tabelnavn Alias Beskrivelse 

 
Se detaljer om tabellen i afsnit 8.2 Tabellen 
TEXT_CONTENT – Tekstindhold 

8.1 Tabellen TEXT – Tekst 

Indeholder hjælpeteksten. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

CONTENT_CLOB_ID varchar2(20)  J  

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

8.2 Tabellen TEXT_CONTENT – Tekstindhold 

Definerer hvilken hjælpetekst til en given side, der skal vises for brugere tilknyttet 

en specifik brugergruppe. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

TEXT_CONTENT_NAME varchar2(120) U J Navn på teksten, der identificerer på hvilken 
side, den skal benyttes. 

USERGROUP_ID varchar2(20) U 
F 

J Fremmednøgle, der udpeger hvilken bruger-
gruppe, teksten skal vises for 

TEXT_ID varchar2(20) F J Fremmednøgle, der udpeger den tekst, der 
skal vises 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    
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9 Opslag af beviser 

 

Tabelnavn Alias Beskrivelse 

CERTIFICATE Bevis Indeholder oplysninger om eksamensbe-
viser og prøvebeviser i EXDB. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 3.1 Tabel-
len CERTIFICATE - Bevis 

FETCHLOG Opslagslog Indeholder en række per bevis-opslag fra 
Optagelse.dk (via web service kald) for et 
givet CPR-nummer. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 9.1 Tabel-
len FETCHLOG - Opslagslog 

FETCHED_CERTIFICATES Afhentede 
beviser 

For hvert opslag per CPR-nummer gem-
mes en reference til hvert af de specifik-
ke beviser, der er afhentet. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 9.2 Tabel-
len FETCHED_CERTIFICATES Afhentede 
beviser. 

9.1 Tabellen FETCHLOG - Opslagslog 

Indeholder en række per bevis-opslag fra Optagelse.dk (via web service kald) for et 

givet CPR-nummer. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

CIVIL_REGISTRATION_NUMBER varchar2(10)  J CPR-nummer anvendt ved opslag 

RESULT varchar2(2000)  J En tekst, der beskriver resultatet. Enten en 
fejltekst eller en kort angivelse af hvad der 
blev returneret. 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    
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9.2 Tabellen FETCHED_CERTIFICATES Afhentede beviser 

For hvert opslag per CPR-nummer gemmes en reference til hvert af de specifikke 

beviser, der er afhentet. 

Bemærk at tabellen er ren relationsrelation, dvs. dens eneste formål er at imple-

mentere en mange-til-mange relation mellem FECTHLOG og CERTIFICATES. 

Felt Type N K Tekst 

FETCHLOG_ID varchar2(20) P 
F 

J Fremmednøgle, der udpeger det opslag, i 
forbindelse med hvilket, beviset blev afhen-
tet. 

CERTIFICATE_ID varchar2(20) P 
F 

J Fremmednøgle, der udpeger det bevis, der 
blev afhentet ved opslaget. 

10 Dataudtræk 

 

Tabelnavn Alias Beskrivelse 

EXDBUSER EXDB-Bruger Oplysninger om alle brugere i Eksamensda-
tabasen.  
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 7.2 Tabellen 
EXDBUSER – EXDB Brugere 

BATCHJOB  Indeholder oplysninger om Dataudtræk, 
som de er specificeret af brugeren. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 10.1 Tabel-
len BATCHJOB. 
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Tabelnavn Alias Beskrivelse 

PARAMETER_SET Parametersæt Indeholder oplysninger om de standard 
parametersæt, der kan anvendes ved be-
stilling af dataudtræk.  
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 10.2 Tabel-
len PARAMETER_SET 

EGF_CLOB  Hjælpetabel der indeholder de tekster, der 
er for store til at kunne indeholdes i stan-
dardtypen VARCHAR2.  
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 10.3 Tabel-
len EGF_CLOB 

EGF_LARGE_DATA  Hjælpetabel der indeholder resultatet af et 
dataudtræk (resultatet af dataudtræk 
gemmes altid på komprimeret form).  
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 10.4 Tabel-
len EGF_LARGE_DATA 

SYSTEM_CERTIFICATE  Indeholder det certifikat, der anvendes ved 
signering med digital signatur.  
 
Forældet funktionalitet, der ikke længere 
anvendes. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 10.5 Tabel-
len SYSTEM_CERTIFICATE - Forældet 

10.1 Tabellen BATCHJOB 

Indeholder oplysninger om Dataudtræk, som de er specificeret af brugeren. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

NAME varchar2(30) U J Navn på batchjob 

FORMAT varchar2(20)  J Output-format. 
Eksempler: 

 CSV 

 Komprimeret CSV 

 Komprimeret XML 

 XML 

DIGITAL_SIGNATURE varchar2(1)  J Er der anvendt digital signatur ved bestilling 
af dataudtræk? J/N 

EXECUTION_TIME date  J Dato- og tidsstempling for hvornår batchjob-
bet er startet op 
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Felt Type N K Tekst 

STATUS varchar2(20)  J Aktuel status for batchjobbet. 
Eksempler: 

 Fejlet 

 Gennemført 

 Under afvikling 

FILE_NAME varchar2(50)   Filnavnet på den fil, der indeholder det data-
udtræk, der genereres som output fra batch-
jobbet. 

LOG_MESSAGE varchar2(2000)   Beskrivelse af resultatet af batchjobbet. 

SYSTEM_TYPE varchar2(10)   Batchjobbet omhandler dataudtræk, der 
stammer fra angivet fødekildesystem. 

INSTITUTION_NUMBER_FROM varchar2(6)   Batchjobbet omhandler dataudtræk, der 
stammer fra et eller flere institutioner angi-
vet som interval af institutionsnumre. 

INSTITUTION_NUMBER_TO varchar2(6)   Batchjobbet omhandler dataudtræk, der 
stammer fra et eller flere institutioner angi-
vet som interval af institutionsnumre. 

CVR_NUMBER varchar2(8)   CVR-nummer fra det certifikat, der er an-
vendt ved bestilling af batchjobbet 

CIVIL_REGISTRATION_NUMBER varchar2(10)   CPR-nummer fra den digitale signatur/Nem 
Login, der er anvendt ved bestilling af batch-
jobbet 

BIRTHDAY_FROM date   Batchjobbet omhandler dataudtræk for flere 
elever angivet ved et interval af fødselsdato-
er  

BIRTHDAY_TO date   Batchjobbet omhandler dataudtræk for flere 
elever angivet ved et interval af fødselsdato-
er 

EXAM_TYPE varchar2(50)   Batchjobbet omhandler dataudtræk på angi-
vet eksamenstype. 
Eksempler: 

 HF 

 HF, HHX 

 HF, STX 

 HHX 

 HHX, HTX 

 HTX 

 STX 

EXAM_YEAR_FROM number(22)   Batchjobbet omhandler dataudtræk fra et 
eller flere eksamensår angivet som interval. 

EXTRACT_TYPE varchar2(50)   Dataudtrækstype. 
Eksempler: 

 Beviser 

 Enkeltfagsattester 

 Enkeltkarakterer 
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Felt Type N K Tekst 

SUBJECT_NAME varchar2(100)   Batchjobbet omhandler dataudtræk, som 
kun omfatter angivet fag og niveau 

STUDIED_LEVEL varchar2(1)   Batchjobbet omhandler dataudtræk, som 
kun omfatter angivet fag og niveau 

EXDBUSER_ID varchar2(20) F J Fremmednøgle, der udpeger den EXDB Bru-
ger, der har bestilt dataudtrækket. 

CERT_COUNT number(22,38)   Antal beviser, der er medtaget i dataudtræk-
ket. 

EGF_LARGE_DATA_UID varchar2(20)   Fremmed nøgle til tabellen 
EGF_LARGE_DATA, 
der indeholder resultatet af et dataudtræk 
(resultatet af dataudtræk gemmes altid på 
komprimeret form). 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

EXAM_YEAR_TO number(22,22)   Batchjobbet omhandler dataudtræk et eller 
flere eksamensår angivet som interval. 

10.2 Tabellen PARAMETER_SET 

Indeholder oplysninger om de standardparametersæt, der kan anvendes ved bestil-

ling af dataudtræk. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

NAME varchar2(50) U J Navn på parameter sæt 

SYSTEM_TYPE varchar2(10)   Batchjobbet vil omhandle dataudtræk, der 
stammer fra angivet fødekildesystem. 

INSTITUTION_NUMBER_FROM varchar2(6)   Batchjobbet vil omhandle dataudtræk, der 
stammer fra et eller flere institutioner angi-
vet som interval af institutionsnumre. 

INSTITUTION_NUMBER_TO varchar2(6)   Batchjobbet vil omhandle dataudtræk, der 
stammer fra et eller flere institutioner angi-
vet som interval af institutionsnumre. 

CVR_NUMBER varchar2(8)   CVR-nummer fra det certifikat, der er an-
vendt ved oprettelse af parametersættet. 

CIVIL_REGISTRATION_NUMBER varchar2(10)   CPR-nummer fra den digitale signatur/Nem 
Login, der er anvendt ved oprettelse af pa-
rametersættet  

BIRTHDAY_FROM date   Batchjobbet vil omhandle dataudtræk for 
flere elever angivet ved et interval af fød-
selsdatoer 
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Felt Type N K Tekst 

BIRTHDAY_TO date   Batchjobbet vil omhandle dataudtræk for 
flere elever angivet ved et interval af fød-
selsdatoer 

EXAM_TYPE varchar2(50)   Batchjobbet vil omhandle dataudtræk på 
angivet eksamenstype. 
Eksempler: 

 HHX 

 STX 

EXAM_YEAR_FROM number(22)   Batchjobbet vil omhandle dataudtræk fra et 
eller flere eksamensår angivet som interval. 

EXTRACT_TYPE varchar2(50)   Dataudtrækstype. 
Eksempler: 

 Beviser 

 Enkeltkarakterer 

SUBJECT_NAME varchar2(100)   Batchjobbet vil omhandle dataudtræk, som 
kun omfatter angivet fag og niveau 

STUDIED_LEVEL varchar2(1)   Batchjobbet vil omhandle dataudtræk, som 
kun omfatter angivet fag og niveau 

EXDBUSER_ID varchar2(20) F J Fremmednøgle, der udpeger den EXDB Bru-
ger, der har oprettet parametersættet. 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

EXAM_YEAR_TO number(22,22)   Batchjobbet vil omhandle dataudtræk fra et 
eller flere eksamensår angivet som interval. 

10.3 Tabellen EGF_CLOB 

Hjælpetabel, der indeholder de tekster, der er for store til at kunne indeholdes i 

standardtypen VARCHAR2. 

Felt Type N K Tekst 

EGF_CLOB_UID varchar2(20) P J  

OWNED_BY_TABLE varchar2(32)   Den tabel, som teksten er knyttet til. 
Eksempler: 

 STATUS_REPORT 

 SYSTEM_CERTIFICATE 

 TEXT 

DATA clob   Selve teksten 

10.4 Tabellen EGF_LARGE_DATA 

Hjælpetabel der indeholder resultatet af et dataudtræk (resultatet af dataudtræk 

gemmes altid på komprimeret form). 
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Felt Type N K Tekst 

EGF_LARGE_DATA_UID varchar2(20) P J  

DATA blob   resultatet af et dataudtræk 

 

10.5 Tabellen SYSTEM_CERTIFICATE - Forældet 

Indeholder et certifikat, der anvendes ved signering med digital signatur af dataud-

træk. 

Funktionalitet, der ikke længere anvendes. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

PASSWORD varchar2(50)  J  

CERTIFICATE_ID varchar2(50)    

USER_NAME varchar2(800)    

CERTIFICATE varchar2(80)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

11 CØSA – Uddannelsesmodel Fælles 

For at kunne foretage valideringer, skal der i Eksamensdatabasen være adgang til 

CØSA’s Uddannelsesmodel Fælles (UMF), som kan hentes via en web service. 

Dette sker ved at hele, eller dele af, uddannelsesmodellen fra CØSA bliver etableret 

i Eksamensdatabasen, med mulighed for såvel ugentlig synkronisering som synkro-

nisering efter behov (initieret af en systemadministrator i Eksamensdatabasen). 

Tabellerne hedder det samme i EXDB, bortset fra at alle tabellerne har fået præfix 

”UMF_”. 

En beskrivelse af de dele af uddannelsesmodellen, der skal etableres i Eksamensda-

tabasen, kan ses herunder. 
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Tabelnavn Alias Beskrivelse 

UMF_COESA_FORMAAL  Indeholder formålskoder fra CØSA. 
 
En formålskode kan identificere en uddan-
nelse eller en konto til bogføring af indtæg-
ter og udgifter. I nogle tilfælde udfylder en 
formålskode begge funktioner. 
Anvendt som identifikation af en uddannel-
se er et CØSA formål en overordnet entydig 
identifikation af en uddannelse på tværs af 
bekendtgørelsesversioner.  
Der findes fx kun et CØSA formål for uddan-
nelsen stx (Studentereksamen). 
 
Se CØSA’s detaljerede beskrivelse af tabel-
len i afsnit 11.1.1 CoesaFormaal. 

UMF_EVALUERINGSFORM  Indeholder oplysninger om de evaluerings-
former, der må anvendes på de forskellige 
fag, fx mundtlig, skriftlig og større skriftlig 
opgave, og der skelnes mellem om en eva-
luerings-form er tidsafhængig (fx mdt) eller 
tidsuafhængig (fx skr).  
 
Se CØSA’s detaljerede beskrivelse af tabel-
len i afsnit 11.1.2 Evalueringsform. 

UMF_UDDANNELSE  Identifikation af den bekendtgørelses af-
hængige uddannelsesversion.  
Der findes i denne tabel en identifikation for 
hver bekendtgørelse til fx uddannelsen stx.  
 
Se CØSA’s detaljerede beskrivelse af tabel-
len i afsnit 11.1.13 Uddannelse. 

UMF_FAG  Identifikation af et UVM bekendtgørelsesfag 
på et bestemt niveau.  
 
Se CØSA’s detaljerede beskrivelse af tabel-
len i afsnit 11.1.3 Fag. 

UMF_FAG_UDD  Tabellen tilknytter et niveau af et fag til en 
version af en uddannelse. Et fag kan knyttes 
til flere uddannelser, og en uddannelse kan 
have flere fag tilknyttet.  
 
Se CØSA’s detaljerede beskrivelse af tabel-
len i afsnit 11.1.5 FagUdd. 



 Side 45 af 78 

 

Tabelnavn Alias Beskrivelse 

UMF_KARAKTERSKALA  Tabellen indeholder oplysninger om de ka-
rakterskalaer, det er muligt at anvende ved 
karaktergivning. Fx 13-skala og bestået/ikke-
bestået.  
 
Se CØSA’s detaljerede beskrivelse af tabel-
len i afsnit 11.1.7 Karakterskala. 

UMF_KARAKTERVAERDI  Tabellen indeholder de karakterer, der kan 
bruges med en given karakterskala.  
 
Se CØSA’s detaljerede beskrivelse af tabel-
len i afsnit 11.1.8 Karaktervaerdi. 

UMF_PROEVE  Prøver som skal anvendes i systemet.    
 
En prøve knytter sig til et fag. Der kan være 
flere prøver i det samme fag. En prøve har 
en evalueringsform (fx mundtlig eller skrift-
lig) og der anvendes en given karaktertype i 
bedømmelsen.  
 
Derudover beskrives en række andre attri-
butter, hvorledes prøven skal behandles i 
XPRS-systemet. (XPRS-systemet er Under-
visningsministeriets software til eksamens-
planlægning og eksamensadministration). 
 
Se CØSA’s detaljerede beskrivelse af tabel-
len i afsnit 11.1.9 Proeve. 

UMF_REGELGRUNDLAG  Indeholder oplysninger om de regelgrund-
lag, der ligger til grund for de uddannelser, 
der udbydes. Regelgrundlaget vil typisk være 
en bekendtgørelse, men kan også være et 
aktstykke, en lov, et cirkulære eller lignende.  
 
Se CØSA’s detaljerede beskrivelse af tabel-
len i afsnit 11.1.10 Regelgrundlag. 

UMF_REGELGRUNDLAG_UDD  Tilknytning mellem uddannelse og det rela-
terede regelgrundlag.  
 
Se CØSA’s detaljerede beskrivelse af tabel-
len i afsnit 11.1.12 RegelgrundlagUdd. 

UMF_REGELGRUNDLAG_FAG  Tilknytning mellem fag og det relaterede 
regelgrundlag.  
 
Se CØSA’s detaljerede beskrivelse af tabel-
len i afsnit 11.1.11 RegelgrundlagFag. 
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11.1 Beskrivelse af UMF-tabellerne 

Nedenstående tabelbeskrivelser er hentet fra notatet ”Tilskud til AGYM og VUC. 

Grænseflade mellem UVMs systemer og de skoleadministrative systemer”, J.nr.: 

HLF090004, Version: 5, Dato: 08-07-2009. Der kan derfor være afvigelser i forhold til 

navnestandard i forhold til det øvrige dokument. 

11.1.1 CoesaFormaal 

Indeholder formålskoder fra CØSA. En formålskode kan identificere en uddannelse 

eller en konto til bogføring af indtægter og udgifter. I nogle tilfælde udfylder en 

formålskode begge funktioner. 

Anvendt som identifikation af en uddannelse er CoesaFormaal en overordnet enty-

dig identifikation af en uddannelse på tværs af bekendtgørelsesversioner. Der findes 

fx kun et CoesaFormaal for uddannelsen stx. Den bekendtgørelsesafhængige ud-

dannelsesversion er defineret i tabellen Uddannelse. 

Der udtrækkes de CoesaFormaal, der identificerer de uddannelser og de konterings-

formål til bogføring af udgifter/indtægter for et fag, som er med i udtrækket. 

Felt Type N K Tekst 

CoesaFormaalID integer P K Surrogatnøgle 

CoesaFormaal string(4) U J Identifikation af CØSA-formål 

KortBetegnelse string(15)  J Kort navn på uddannelse.   

Betegnelse string(50)  J Langt navn på en uddannelse.  

Startdato date  
J 

Starttidspunkt for uddannelsen (gyldig-
hedsstart).  

Slutdato date  
 

Eventuelt sluttidspunkt for uddannelsen 
(gyldighedsslut).  

UddannelseFormaal boolean  
J 

Hvis udmeldt på en Uddannelse så J ellers 
N 

KonteringFormaal boolean  
J 

Hvis udmeldt på en FagKontering så J 
ellers N. 

FormaalsgruppeRef integer  
 

Reference til Formaalsgruppe, som ud-
meldes i den tilskudsrelaterede del. 

FTUkode string(4)   FTU- kode for formål, som kan anvendes 
ved indberetning til Fællestilmelding for 
uddannelse.  

11.1.2 Evalueringsform 

Tabellen indeholder oplysninger om de evalueringsformer, der må anvendes på de 

forskellige fag, fx mundtlig, skriftlig og større skriftlig opgave, og der skelnes mellem 

om en evalueringsform er tidsafhængig (fx mdt) eller tidsuafhængig (fx skr). 

Felt Type N K Tekst 

EvalueringsformID integer P J Surrogatnøgle 

Evalueringsform string (3) U J Kode der identificerer evalueringsformen, 
fx MDT. 
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Felt Type N K Tekst 

KortBetegnelse string (15)  J Kort betegnelse for evalueringsformen. 

Betegnelse string (50)  J Betegnelse for evalueringsformen. 

Tidsafhaengig boolean   Værdisæt : True / False 
Tidsafhængige evalueringsformer er fx 
mundtlig. 

CensurnormType string (20)   Værdisæt : Udmeldt af UVM med Diverse 
Koder (CensurnormTypeTabel). 
Kan antage værdierne skriftlig, mundtlig 
eller større skriftlig opgave, og afgør hvil-
ke felter der bruges på UddannelseTa-
bel.ProevedeltagelseKodeSkr 
UddannelseTa-
bel.ProevedeltagelseKodeMdt 
FagUddTabel.ProevedeltagelseKodeSkr 
FagUddTabel.ProevedeltagelseKodeMdt 
ProeveTabel.SkrCensurMinutterPrOpg 
ProeveTabel.SkrFastProevedato 
ProeveTabel.SkrCensurgruppeStorrelse 
ProeveTabel.SkrAntalCensorer 
ProeveTabel.SkrCentraltStilledeOpg 

11.1.3 Fag 

Identifikation af et UVM-bekendtgørelsesfag på et bestemt niveau. 

Felt Type N K Tekst 

FagID integer P K Surrogatnøgle 

FagNummer integer(5) U J Identifikation af et fag, sammen med ni-
veau.  

Niveau string(1) U J Fagets niveau. 
Værdisæt: Udmeldt af UVM med Diverse 
Koder (NiveauType). 
Eksempler herpå er følgende værdier 
- Ingen niveau på UVM-Fag 
A Niveau A 
B Niveau B 
C Niveau C 
1 Niveau 1 
2 Niveau 2 
3 Niveau 3 

KortBetegnelse string(15)  J Kort betegnelse for faget.  

Betegnelse string (50)  J Betegnelse for faget 

Startdato date   Faget første gyldighedsdato. 

Slutdato date   Eventuel slutdato for fagets gyldighed. 

Forberedelsestid integer(3)  
 

Forberedelsestid i minutter pr. elev ved 
mundtlig eksamen 
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Felt Type N K Tekst 

Eksaminationstid integer(3)  
 

Eksaminationstid i minutter pr. elev ved 
mundtlig eksamen 

FagkategoriRef integer  
 

Reference til Fagkategori som er del af 
den tilskudsrelaterede del. 

11.1.4 FagFrmSprog 

Fremmedsproget betegnelse for et UVM-bekendtgørelsesfag på et bestemt niveau. 

Tabellen forventes ikke anvendt i forbindelse med valideringen og vil derfor ikke 

blive oprettet lokalt i Eksamensdatabasen. 

11.1.5 FagUdd 

Tabellen tilknytter et niveau af et fag til en version af en uddannelse. Et fag kan 

knyttes til flere uddannelser, og en uddannelse kan have flere fag tilknyttet. 

Der udtrækkes de tilknytninger, der er relevante i prøve- og/eller tilskudssammen-

hæng, afhængig af hvordan udtrækket af uddannelsesmodellen er bestilt. 

Felt Type N K Tekst 

FagUddID integer P J Surrogatnøgle 

FagRef integer U J Reference til Fag 

UddannelseRef integer U J Reference til Uddannelse 

Startdato date U J Start af periode hvor faget kan anvendes 
under uddannelsen  
Bemærk at feltet er en del af nøglen. 

Slutdato date   Eventuelt slutning af periode hvor faget 
kan anvendes under uddannelsen. 

UddannelseFagtype string(7)   Værdisæt: Udmeldt af UVM med Diverse 
Koder (UddannelseFagtypeTabel). 
Angiver om faget er bundet eller valgfrit 
på denne uddannelse. 

11.1.6 FrmSprog 

FrmSprog som anvendes til fremmedsproget betegnelse for UVM-

bekendtgørelsesfag på et bestemt niveau, samt bekendtgørelsesafhængig uddan-

nelsesversion. 

Tabellen forventes ikke anvendt i forbindelse med valideringen, og vil derfor ikke 

blive oprettet lokalt i Eksamensdatabasen. 

11.1.7 Karakterskala 

Tabellen indeholder oplysninger om de karakterskalaer, det er muligt at anvende 

ved karaktergivning. Fx 13-skala og bestået/ikke-bestået. 

Felt Type N K Tekst 

KarakterskalaID integer P J Surrogatnøgle 

Karakterskala string(20) U J Kode der identificerer karakterskalaen.  
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Felt Type N K Tekst 

KortBetegnelse string (15)  J Kort betegnelse for karakterskalen 

Betegnelse string (50)  J Betegnelse for karakterskalaen 

11.1.8 Karaktervaerdi 

Tabellen indeholder de karakterer, der kan bruges med en given karakterskala. 

Felt Type N K Tekst 

KarakterVaerdiID integer P J Surrogatnøgle 

Karaktervaerdi string(2) U J Karakterværdien, fx 03,5,6,7 osv på 13-
skalaen. 

KarakterskalaRef integer U J Reference til Karakterskala. 

Betegnelse string (50)  J Officiel tekst fra bekendtgørelse, der defi-
nerer karakterværdien 

Sekvens integer(2)  J Angiver rækkefølgen af karakterværdier-
ne. 

11.1.9 Proeve 

Prøver som skal anvendes i systemet.    

En prøve knytter sig til et fag. Der kan være flere prøver i det samme fag. En prøve 

har en evalueringsform (fx mundtlig eller skriftlig), og der anvendes en given karak-

tertype i bedømmelsen.  

Derudover beskriver en række andre attributter, hvorledes prøven skal behandles i 

XPRS-systemet. 

Felt Type N K Tekst 

ProeveID integer P J Surrogatnøgle 

FagRef integer U J Reference til Fag. 

ProeveKode string (10) U J Kode der sammen faget identificerer prø-
ven 

KortBetegnelse string (20)  J Kort betegnelse for prøven. 

Betegnelse string (50)  J Betegnelse for prøven. 

KarakterskalaRef integer  J Reference til Karakterskala. 

EvalueringsformRef integer  J Reference til Evalueringsform. 

Startdato date  J Start-gyldighedsdato for denne prøve  (fx 
at matematik A på AGYM under nuvæ-
rende bekendtgørelse er gyldig fra og 
med 1/8-2005)   

Slutdato date   Slut-gyldighedsdato for denne prøve   
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Felt Type N K Tekst 

SkrAntalCensorer int (3) 
 

  For skriftlige (og andre tidsuafhængigt 
bedømte prøver):  
Angivelse af, hvor mange censorer, der 
skal bedømme prøven. Typisk 1 eller 2 
censorer. 
OBS. Kun relevant, hvis evalueringsfor-
mens censurtype er skriftlig, og vil så altid 
være udfyldt for disse prøver. 

SkrCentraltStilledeOpg boolean    Værdisæt: True / False, default True. 
Angiver om opgaven er centralt stillet. 
(Centralt stillede opgaver vil altid have en 
opgavekommission). 
OBS. Kun relevant hvis evalueringsfor-
mens censurtype er skriftlig, og vil så altid 
være udfyldt for disse prøver. 

UdtraekHeleHoldet boolean   J Værdisæt: True / False. 
Angivelse af, om hele holdet skal til prøve, 
hvis én elev skal til prøve. Angives fx ved 
orkesterprøver el. lign, hvor man er af-
hængig af, at alle er med 

Proeveafholdelsesform string (20) 
 

 J Værdisæt: Udmeldt af UVM med Diverse 
Koder (ProeveafholdelsesForm). 
Angivelse af, om prøveafholdelsen er in-
dividuel for eleven (med cen-
sor/eksaminstorkombination dedikeret til 
eleven alene - svarende til holdstørrelse 1, 
fx almen studieforberedelse) eller om den 
er holdbaseret (et helt undervisningshold 
får samme censor/lærer). 

ResultatNavn string(13)   Eventuel reference til resultatform som 
anvendes i CØSA.  
I XPRS er det muligt at oprette flere prø-
ver med samme evalueringsform under 
samme fag (fx 2 skriftlige prøver), men 
dette vil ikke blive benyttet, og det er 
derfor muligt at have en 1:1 relation mel-
lem resultatformer i CØSA og prøver i 
XPRS. Men alle prøver/resultatformer vil 
ikke nødvendigvis findes i begge syste-
mer. 

OblVedMangeANiveauFag Boolean   Værdisæt: true/false, default: false 
Bruges for skriftlige prøver.  
Hvis værdien er true, betyder det at prø-
ven ikke må bortfalde ifm prøvefagsud-
træk, selvom eleven har mange a- niveau 
fag (pt over 4 på HHX og over 3 for HTX). 
Anvendes decentralt til styring af udtræk 
af prøver for eleverne. 
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11.1.10 Regelgrundlag 

Tabellen indeholder oplysninger om de regelgrundlag, der ligger til grund for de 

uddannelser, der udbydes. Regelgrundlaget vil typisk være en bekendtgørelse, men 

kan også være et aktstykke, en lov, et cirkulære eller lignende. 

Felt Type N K Tekst 

RegelgrundlagID integer P J Surrogatnøgle 

Regelnr integer(5) U J Angiver nummeret på regelgrundlaget 

Regeldato date U J Angiver udstedelsesdatoen 

Regeltype string(5) U J Angiver type af regelgrundlaget.  
Værdisæt: Udmeldt af UVM med Diverse 
Koder (RegelTyper). 
Eksempler herpå er følgende værdier:   
 

C Cirkulære 

F Forsøg 

V Lov 

Ø Øvrige 

A Aktstykke 

B Bekendtgørelse 

U 
Uddannelses-
ordning 

 

Titel string (200)  J Angiver titlen på regelgrundlaget 

Ikrafttraedelsesdato date  J Angiver dato hvorfra regelgrundlaget er 
gyldigt 

Slutdato date   Angiver dato hvortil regelgrundlaget er 
gyldigt 

AfloestAfRegelgrundlagRef integer   Reference til regel der afløser denne. 

11.1.11 RegelgrundlagFag 

Tilknytning mellem fag og det relaterede regelgrundlag. 

Felt Type N K Tekst 

RegelgrundlagFagID integer P J Surrogatnøgle 

RegelgrundlagRef integer U J Reference til Regelgrundlag. 

FagRef integer U J Reference til Fag 

11.1.12 RegelgrundlagUdd 

Tilknytning mellem uddannelse og det relaterede regelgrundlag. 

Felt Type N K Tekst 

RegelgrundlagUddID integer P J Surrogatnøgle 

RegelgrundlagRef integer U J Reference til Regelgrundlag. 

UddannelseRef integer U J Reference til Uddannelse 
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11.1.13 Uddannelse 

Identifikation af den bekendtgørelses afhængige uddannelsesversion. Der findes i 

denne tabel en identifikation for hver bekendtgørelse til fx uddannelsen stx. 

Er uddannelsesmodellen kun bestilt for prøveområder, udtrækkes kun prøverelate-

rede uddannelser. Er den kun bestilt for tilskudsområder, udtrækkes tilsvarende kun 

tilskudsrelaterede uddannelser. Er der bestilt for begge slags områder, medtages 

begge slags uddannelser. 

Felt Type N K Tekst 

UddannelseID integer P J Surrogatnøgle 

CoesaFormaalRef integer U J Reference til CØSA Formål, der sammen 
med version logisk identificerer uddannel-
sen overordnet.   

Version integer(4) U J Nummer der identificerer uddannelses-
versionen (bekendtgørelsen) 

KortBetegnelse string(15)  J Kort betegnelse 

Betegnelse string(50)  J Betegnelse 

UddaType string (4)  J Værdisæt: Udmeldt af UVM med Diverse 
Koder (UddaTyper). 
 
Angiver om der er tale om en fuldtidsud-
dannelse, en åben uddannelse, en AMU 
uddannelse m.m.  

Startdato date   Startdato for uddannelsens gyldighed 

Slutdato date   Eventuel slutdato for uddannelses gyldig-
hed 

LukketForOptag date   Angiver fra hvilken dato uddannelsen er 
lukket for optag. Efter denne dato er det 
ikke muligt at optage nye elever på Ud-
dannelsen. 

Forloebstype string(1)   Benyttes kun ved EUD.  
Værdisæt 
Kan antage værdierne: 

 I Indgang 

 H Hovedforløb 

AdgangsBegraensning string(1)   Benyttes kun ved EUD.  
Angiver om der er adgangsbegrænsning 
ved optagelse på hovedforløb. 
Kan antage værdierne J/N. 

AdgangsvejKraevet string(1)   Angiver om der skal angives adgangsvej 
for eleven ved indmeldelse. Kan antage 
værdierne J/N. 

ElevplanUddannelse string (1)   Angiver om uddannelse er relevant for 
Elevplan. Kan antage værdierne J/N. 
Hvis J så skal alle elever indmeldt på ud-
dannelsen overføres til Elevplan. 

BevisTilEksamensDB string (1)   Angiver om der skal overføres beviser til 
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Felt Type N K Tekst 

eksamensdatabasen for elever indmeldt 
på uddannelsen. Kan antage værdierne 
J/N. 

Eksamenstype string (20)   Hvis J i BevisTilEksamensDB, så angives 
eksamenstype.  
Værdisæt : Udmeldt af UVM med Diverse 
Koder (EksamensTyper). 
Eksempler herpå er følgende værdier:   
HHX og HTX. 

11.1.14 UddFrmSprog 

Fremmedsproget betegnelse for bekendtgørelsesafhængig uddannelsesversion. 

Tabellen forventes ikke anvendt i forbindelse med valideringen, og vil derfor ikke 

blive oprettet lokalt i Eksamensdatabasen. 

11.2 Uddannelsesmodellen i EXDB 

Tabelbeskrivelserne i afsnit 11.1 Beskrivelse af UMF-tabellerne er som nævnt kopie-

ret direkte fra den officielle dokumentation af den fælles uddannelsesmodel. 

Bemærk, at der er foretaget enkelte tilretninger i forhold til den officielle beskrivel-

se. 

Tabellerne hedder det samme i EXDB, bortset fra at alle tabellerne har fået præfix 

”UMF_”. 

Der er desuden blevet tilføjet de samme standardkolonner som for alle andre tabel-

ler i EXDB (se evt. den generelle forklaring i afsnit 2.2 Tabelbeskrivelser): 

• revision_no 

• create_time 

• create_user 

• update_time 

• update_user 

Enkelte tabeller (EVALUERINGSFORM, KARAKTERSKALA) er også blevet tilføjet en 

kolonne ”anvendes_af_eksamensdb”, der angiver om den aktuelle række accepte-

res og anvendes af EXDB. 

EXDB benytter i øvrigt ikke ”UMF_”-tabellerne direkte ved validering. I stedet er der 

oprettet et parallelt sæt, der er en beriget kopi af ”UMF_”-tabellerne. Disse er 

nærmere beskrivelse kapitel 12 Validering. 

12 Validering 

EXDB bruger ikke data i ”UMF”-tabellerne (som beskrevet i afsnit 11 CØSA – Uddan-

nelsesmodel Fælles) direkte i validering.  



 Side 54 af 78 

 

For at kunne foretage de nødvendige valideringer har det været nødvendigt at beri-

ge uddannelsesmodellen. I stedet er uddannelsesmodellen dubleret i et sæt af helt 

tilsvarende tabeller, der benyttes som grundlag for validering ved indberetning af 

beviser og enkeltkarakterer. 

Der er på nuværende tidspunkt ingen eksisterende kobling mellem uddannelses-

modellen og valideringsmodellen, der anvendes i Eksamensdatabasen. En opdate-

ring af uddannelsesmodellen (findes som skyggetabeller i Eksamensdatabasen) vil 

således ikke have effekt på valideringsdatasættet, der anvendes af eksamensdata-

basen til validering af indkommende data. 

Valideringsdatasættet for eksamensdatabasen er kvalificeret med en version, der 

som udgangspunkt er et årstal. 

Hvert kalenderår oprettes der automatisk en ny version af valideringsdata i Eksa-

mensdatabasen (dog kun hvis synkroniseringsskærmbillederne anvendes). Formålet 

med at lave nye versioneringer er, at have mulighed for at indberette resultater og 

beviser på tidligere valideringskriterier. 

 

Som det ses af ovenstående figur, findes der en tabel med præfikset ”VALIDATI-

ON_” for hver tabel i uddannelsesmodellen (med præfix ”UMF_”).  

Der er desuden tilføjes 5 ekstra tabeller, primært til definition af version samt kon-

vertering af forskellige definitioner af eksamenstyper og logning. 
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Tabelnavn Alias Beskrivelse 

VALIDATION_VERSION  Definition af kendte versioner. 
 
Se detaljer om tabellen i af-
snit12.1 Tabellen VALIDATI-
ON_VERSION. 

VALIDATION_COESA_FORMAAL  Indeholder formålskoder fra 
CØSA. 
 
En formålskode kan identificere 
en uddannelse eller en konto til 
bogføring af indtægter og ud-
gifter. I nogle tilfælde udfylder 
en formålskode begge funktio-
ner. 
Anvendt som identifikation af 
en uddannelse er et CØSA for-
mål en overordnet entydig 
identifikation af en uddannelse 
på tværs af bekendtgørelses-
versioner.  
Der findes fx kun et CØSA for-
mål for uddannelsen stx (Stu-
dentereksamen). 
 
Som UMF_COESA_FORMAAL. 
 
Se detaljer om tabellen i 12.2 
Tabellen VALIDATI-
ON_COESA_FORMAAL. 

VALIDATI-
ON_EVALUERINGSFORM 

 Indeholder oplysninger om de 
evalueringsformer, der må an-
vendes på de forskellige fag, fx 
mundtlig, skriftlig og større 
skriftlig opgave, og der skelnes 
mellem om en evaluerings-
form er tidsafhængig (fx mdt) 
eller tidsuafhængig (fx skr).  
 
Som UMF 
_EVALUERINGSFORM. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 
12.3 Tabellen VALIDATI-
ON_EVALUERINGSFORM 
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Tabelnavn Alias Beskrivelse 

VALIDATION_UDDANNELSE  Identifikation af den bekendt-
gørelses afhængige uddannel-
sesversion.  
Der findes i denne tabel en 
identifikation for hver bekendt-
gørelse til fx uddannelsen stx. 
 
Som UMF_UDDANNELSE. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 
12.4 Tabellen VALIDATI-
ON_UDDANNELSE 

VALIDATION_FAG  Identifikation af et UVM be-
kendtgørelsesfag på et bestemt 
niveau.  
 
Som UMF_FAG.  
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 
12.5 Tabellen VALIDATI-
ON_FAG. 

VALIDATION_FAG_UDD  Tabellen tilknytter et niveau af 
et fag til en version af en ud-
dannelse. Et fag kan knyttes til 
flere uddannelser, og en ud-
dannelse kan have flere fag 
tilknyttet. 
 
Som UMF_FAG_UDD.  
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 
12.6 Tabellen VALIDATI-
ON_FAG_UDD. 

VALIDATION_KARAKTERSKALA  Indeholder oplysninger om de 
karakterskalaer, det er muligt 
at anvende ved karaktergiv-
ning. Fx 13-skala og bestå-
et/ikke-bestået.  
 
Som UMF_KARAKTERSKALA, 
men beriget med oplysning om 
1. og 2. afledte karakterskala.  
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 
12.7 Tabellen VALIDATI-
ON_KARAKTERSKALA. 
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Tabelnavn Alias Beskrivelse 

VALIDATION_KARAKTERVAERDI  Indeholder de karakterer, der 
kan bruges med en given karak-
terskala.  
 
Som UMF_KARAKTERVAERDI, 
men beriget med oplysning om 
1. og 2. afledte karakterværdi. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 
12.8 Tabellen VALIDATI-
ON_KARAKTERVAERDI. 

VALIDATION_PROEVE  Prøver som skal anvendes i 
systemet.    
 
En prøve knytter sig til et fag. 
Der kan være flere prøver i det 
samme fag. En prøve har en 
evalueringsform (fx mundtlig 
eller skriftlig) og der anvendes 
en given karaktertype i be-
dømmelsen.  
 
Derudover beskrives en række 
andre attributter, hvorledes 
prøven skal behandles i XPRS-
systemet.  
 
Som UMF _PROEVE. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 
12.9 Tabellen VALIDATI-
ON_PROEVE. 

VALIDATION_REGELGRUNDLAG  Indeholder oplysninger om de 
regelgrundlag, der ligger til 
grund for de uddannelser, der 
udbydes. Regelgrundlaget vil 
typisk være en bekendtgørelse, 
men kan også være et aktstyk-
ke, en lov, et cirkulære eller 
lignende. 
 
Som UMF_REGELGRUNDLAG. 
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 
12.10 Tabellen VALIDATI-
ON_REGELGRUNDLAG 
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Tabelnavn Alias Beskrivelse 

VALIDATI-
ON_REGELGRUNDLAG_UDD 

 Tilknytning mellem uddannelse 
og det relaterede regelgrund-
lag. 
 
Som UMF 
_REGELGRUNDLAG_UDD.  
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 
12.11 Tabellen VALIDATI-
ON_REGELGRUNDLAG_UDD 

VALIDATI-
ON_REGELGRUNDLAG_FAG 

 Tilknytning mellem fag og det 
relaterede regelgrundlag. 
 
Som UMF 
_REGELGRUNDLAG_FAG.  
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 
12.12Tabellen VALIDATI-
ON_REGELGRUNDLAG_FAG. 

VALIDATION_EXAMQUALIFIER Bevistyper Indeholder lovlige værdier og 
konverteringsregler for eksa-
menstyper, bevistyper og en-
keltkaraktertyper.  
 
Se detaljer om tabellen i af-
snit12.13 Tabellen VALIDATI-
ON_EXAMQUALIFIER 

VALIDATI-
ON_EXAMQUALIFIERTEXT 

Eksamensty-
per 

Indeholder lovlige værdier for 
eksamenstyper (fuldt navn).  
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 
12.14 Tabellen VALIDATI-
ON_EXAMQUALIFIERTEXT. 

VALIDATION_STATSHORTNAME Bekendtgø-
relser 

Indeholder korte navne for de 
bekendtgørelser (GYM, HF), der 
ligger til grund for valideringen.  
 
Se detaljer om tabellen i afsnit 
12.15 Tabellen VALIDATI-
ON_STATSHORTNAME. 

VALIDATION_LOG  Indeholder logning af ændrin-
ger til valideringsmodeller. 

12.1 Tabellen VALIDATION_VERSION 

Valideringsdatasættet for eksamensdatabasen er kvalificeret med en version, der 

som udgangspunkt er et årstal. Ved indberetning af resultater fremfindes det rele-

vante valideringsdatasæt ud fra eksamensåret. 
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Hvert kalenderår oprettes der automatisk en ny version af valideringsdata i Eksa-

mensdatabasen. Formålet med at lave nye versioneringer er at have mulighed for at 

indberette resultater og beviser på tidligere valideringskriterier. 

Felt Type N K Tekst 

VALIDATION_VERSION number(22) P J Nummer, der identificerer versionen. 
 
Er typisk angivet som et årstal. 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

STARDATE date   Første dato i valideringsmodellens gyldig-
hedsperiode. Hvis null, så er der ingen be-
grænsning i gyldigheden bagud i tid. 

ENDDATE date   Sidste dato i valideringsmodellens gyldig-
hedsperiode. Hvis null, så er der ingen be-
grænsning i gyldigheden frem i tid. 

12.2 Tabellen VALIDATION_COESA_FORMAAL 

Indeholder formålskoder fra CØSA. 

En formålskode kan identificere en uddannelse eller en konto til bogføring af ind-

tægter og udgifter. I nogle tilfælde udfylder en formålskode begge funktioner. 

Anvendt som identifikation af en uddannelse er et CØSA formål en overordnet en-

tydig identifikation af en uddannelse på tværs af bekendtgørelsesversioner.  

Der findes fx kun et CØSA-formål for uddannelsen stx (Studentereksamen). 

Som UMF_COESA_FORMAAL, se evt. den officielle beskrivelse i afsnit 11.1.1 

CoesaFormaal. 

Felt Type N K Tekst 

COESA_FORMAAL_ID number(22) P J  

COESA_FORMAAL varchar2(4) U J Den officielle identifikation af CØSA Formå-
let. 
Unik indenfor samme valideringsmodel. 
Der er således defineret et unique index på 
kombinationen af COESA_FORMAAL og VA-
LIDATION_VERSION. 

BETEGNELSE varchar2(50)  J Langt navn på CØSA Formål/ Uddannelse 

KORT_BETEGNELSE varchar2(15)  J Kort navn på CØSA Formål/ Uddannelse 

STARTDATO date  J Starttidspunkt for uddannelsen (gyldigheds-
start). 

SLUTDATO date   Eventuelt sluttidspunkt for uddannelsen (gyl-
dighedsslut). 
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Felt Type N K Tekst 

UDDANNELSE_FORMAAL varchar2(1)   Hvis udmeldt på en Uddannelse (VALIDATI-
ON_UDDANNELSE) så J eller N. 

KONTERING_FORMAAL varchar2(1)   Hvis udmeldt på en FagKontering (som ikke 
er en del af datamodellen i EXDB) så J ellers 
N 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

VALIDATION_VERSION number(22) U J Fremmednøgle, der udpeger den valide-
ringsmodel, som CØSA formålet er defineret 
under. 
Bemærk at feltet er en del af den logiske 
nøgle. 

12.3 Tabellen VALIDATION_EVALUERINGSFORM 

Indeholder oplysninger om de evalueringsformer, der må anvendes på de forskellige 

fag, fx mundtlig, skriftlig og større skriftlig opgave, og der skelnes mellem om en 

evalueringsform er tidsafhængig (fx mdt) eller tidsuafhængig (fx skr).  

Som UMF _EVALUERINGSFORM, se evt. den officielle beskrivelse i afsnit 11.1.2 Eva-

lueringsform. 

Felt Type N K Tekst 

EVALUERINGSFORM_ID number(22) P J  

EVALUERINGSFORM varchar2(3) U J Kode, der identificerer evalueringsformen 
entydigt indenfor samme valideringsmodel. 
Der er således defineret et unique index på 
kombinationen af EVALUERINGSFORM og 
VALIDATION_VERSION. 
 
Eksempler: 

 X01 

 X02 

 … 

 X17 

 X18 

KORT_BETEGNELSE varchar2(15)  J Kort betegnelse for evalueringsformen. 

BETEGNELSE varchar2(50)  J Betegnelse for evalueringsformen. 

TIDSAFHAENGIG varchar2(1)  J J/N. 
Tidsafhængige evalueringsformer er fx 
mundtlig. 
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Felt Type N K Tekst 

CENSURNORM_TYPE varchar2(20)   Værdisæt: Udmeldt af UVM med Diverse 
Koder (CensurnormTypeTabel). 
 
Afgør relevansen af specifikke felter på VALI-
DATION_UDDANNELSE, VALIDATI-
ON_FAG_UDD, VALIDATION_PROEVE. 
 
Eksempler: 

 MDT 

 SKR 

 STORSKROPGAVE 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

ANVENDES_AF_EKSAMENSDB varchar2(1)   J/N. 
Angiver om den aktuelle evalueringsform 
anvendes og accepteres af Eksamensdataba-
sen. 

VALIDATION_VERSION number(22)  J Fremmednøgle, der udpeger den valide-
ringsmodel, som evalueringsformen er defi-
neret under. 
Bemærk at feltet er en del af den logiske 
nøgle. 

12.4 Tabellen VALIDATION_UDDANNELSE 

Identifikation af den bekendtgørelses afhængige uddannelsesversion. Der findes i 

denne tabel en identifikation for hver bekendtgørelse til fx uddannelsen stx. 

Som UMF_UDDANNELSE, se evt. den officielle beskrivelse i afsnit 11.1.13 Uddannel-

se. 

Felt Type N K Tekst 

UDDANNELSE_ID number(22) P J  

COESA_FORMAAL_REF number(22) U 
F 

J Fremmed nøgle, der udpeger det CØSA For-
mål, som uddannelsen konteres på, og som 
sammen med VERSION logisk identificerer 
uddannelsen overordnet. Der er således de-
fineret et unique index på kombinationen af 
COESA_FORMAAL_REF og VERSION. 

VERSION number(22) U J Nummer, der identificerer uddannelsesversi-
onen (bekendtgørelsen). 

BETEGNELSE varchar2(50)  J Betegnelse for uddannelsen 

KORT_BETEGNELSE varchar2(15)  J Kort betegnelse for uddannelsen. 
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Felt Type N K Tekst 

UDDA_TYPE varchar2(4)  J Uddannelsestype. 
 
Værdisæt: Udmeldt af UVM med Diverse 
Koder (UddaTyper). 
 
Eksempler: 

 AFVU 

 FU 

 HFE 

 ORD 

 ÅU 

STARTDATO date   Startdato for uddannelsens gyldighed. 

SLUTDATO date   Eventuel slutdato for uddannelsens gyldig-
hed. 

LUKKET_FOR_OPTAG date   Angiver fra hvilken dato uddannelsen er luk-
ket for optag. Efter denne dato er det ikke 
muligt at optage nye elever på uddannelsen. 

FORLOEBSTYPE varchar2(1)   Kan antage værdierne: 

 I (Indgang) 

 H (Hovedforløb) 
Benyttes kun ved EUD. 

ADGANGS_BEGRAENSNING varchar2(1)   J/N 
Angiver om der er adgangsbegrænsning ved 
optagelse på hovedforløb. 
Benyttes kun ved EUD. 

ADGANGSVEJ_KRAEVET varchar2(1)   J/N 
Angiver om der skal angives adgangsvej for 
eleven ved indmeldelse.  

ELEVPLAN_UDDANNELSE varchar2(1)   J/N 
Angiver om uddannelses er relevant for Elev-
plan. 
 

BEVIS_TIL_EKSAMENSDB varchar2(1)   J/N 
Angiver om der skal overføres beviser til 
EXDB for elever indmeldt på uddannelsen. 

EKSAMENSTYPE varchar2(20)   Værdisæt: Udmeldt af UVM med Diverse 
Koder (EksamensTyper). 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

VALIDATION_VERSION number(22)  J Fremmednøgle, der udpeger den valide-
ringsmodel, som uddannelsen er defineret 
under. 
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12.5 Tabellen VALIDATION_FAG 

Identifikation af et UVM bekendtgørelsesfag på et bestemt niveau.  

Som UMF_FAG, se evt. den officielle beskrivelse i afsnit 11.1.3 Fag. 

Felt Type N K Tekst 

FAG_ID number(22) P J  

FAG_NUMMER number(22) U J Nummer, der sammen med NIVEAU udgør 
den overordnede identifikation af et fag in-
denfor samme valideringsmodel. Der er såle-
des defineret et unique index på kombinati-
onen af FAG_NUMMER, NIVEAU og VALIDA-
TION_VERSION. 

NIVEAU varchar2(1) U J Fagets niveau. 
 
Værdisæt: Udmeldt af UVM med Diverse 
Koder (NiveauType). 
 
Eksempler: 
- (Ingen niveau på UVM-Fag) 

 A (Niveau A) 

 B (Niveau B) 

 C (Niveau C) 

 1 (Niveau 1) 

 2 (Niveau 2) 

 3 (Niveau 3) 

BETEGNELSE varchar2(50)  J Betegnelse for faget. 

KORT_BETEGNELSE varchar2(15)   Kort betegnelse for faget. 

STARTDATO date   Fagets første gyldighedsdato. 

SLUTDATO date   Eventuel slutdato for fagets gyldighed. 

FORBEREDELSESTID number(22)   Forberedelsestid i minutter pr. elev ved 
mundtlig eksamen. 

EKSAMINATIONSTID number(22)   Eksaminationstid i minutter pr. elev ved 
mundtlig eksamen. 

FAGKATEGORI_REF number(22)   Reference til Fagkategori. 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

VALIDATION_VERSION number(22)  J Fremmednøgle, der udpeger den valide-
ringsmodel, som faget er defineret under. 
Bemærk at feltet er en del af nøglen. 
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12.6 Tabellen VALIDATION_FAG_UDD 

Tabellen tilknytter et niveau af et fag til en version af en uddannelse. Et fag kan 

knyttes til flere uddannelser, og en uddannelse kan have flere fag tilknyttet, dvs. 

tabellen implementerer en mange-til-mange relation mellem VALIDATI-

ON_UDDANNELSE og VALIDATION_FAG og angiver desuden den periode, hvor rela-

tionen er gyldig. 

Som UMF_FAG_UDD, se evt. den officielle beskrivelse i afsnit 11.1.5 FagUdd. 

Felt Type N K Tekst 

FAG_UDD_ID number(22) P J  

UDDANNELSE_REF number(22) U 
F 

J Fremmednøgle, der udpeger en af de uddan-
nelser, som faget er tilknyttet. 
 
Der er desuden defineret et unique index på 
kombinationen af UDDANNELSE_REF, 
FAG_REF og STARTDATO, således at det ikke 
er muligt at tilknytte samme fag til samme 
uddannelse p samme startdato. 

FAG_REF number(22) U 
F 

J Fremmednøgle, der udpeger et af de fag, 
som uddannelsen er tilknyttet. 

STARTDATO date U J Start af periode, hvor faget kan anvendes 
under uddannelsen. 

SLUTDATO date   Eventuel slutdato, hvor faget kan anvendes 
under uddannelsen. 

UDDANNELSE_FAGTYPE varchar2(7)   Værdisæt: Udmeldt af UVM med Diverse 
Koder (UddannelseFagtypeTabel). 
 
Angiver om det faget er bundet eller valgfrit 
på denne uddannelse. 
 
Eksempler: 

 BUNDET 

 VALGFRI 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

VALIDATION_VERSION number(22)  J Fremmednøgle, der udpeger den valide-
ringsmodel, som tilknytningen mellem fag og 
uddannelse er defineret under. 

12.7 Tabellen VALIDATION_KARAKTERSKALA 

Tabellen indeholder oplysninger om de karakterskalaer, det er muligt at anvende 

ved karaktergivning. Fx 13-skala og bestået/ikke-bestået.  



 Side 65 af 78 

 

Som UMF_KARAKTERSKALA, men beriget med oplysning om 1. og 2. afledte karak-

terskala. Se evt. den officielle beskrivelse i afsnit 11.1.7 Karakterskala. 

Felt Type N K Tekst 

KARAKTERSKALA_ID number(22) P J  

KARAKTERSKALA varchar2(20) U J Kode, der identificerer karakterskalaen enty-
digt indenfor samme valideringsmodel. 
Der er således defineret et unique index på 
kombinationen af KARAKTERSKALA og VALI-
DATION_VERSION. 

KORT_BETEGNELSE varchar2(15)  J Kort betegnelse for karakterskalaen. 

BETEGNELSE varchar2(50)  J Betegnelse for karakterskalaen. 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

FOR-
STE_AFLEDTE_KARAKTERSKALA 

varchar2(15)   KORT_BETEGNELSE for den karakterskala, 
der, sammenholdt med den aktuelle karak-
terskala, kan anvendes for den 1. afledte 
karakter. 

AN-
DEN_AFLEDTE_KARAKTERSKALA 

varchar2(15)   KORT_BETEGNELSE for den karakterskala, 
der, sammenholdt med den aktuelle karak-
terskala, kan anvendes for den 2. afledte 
karakter. 

ANVENDES_AF_EKSAMENSDB varchar2(1)   J/N. 
Angiver om den aktuelle karakterskala an-
vendes og accepteres af Eksamensdatabasen. 

VALIDATION_VERSION number(22) U J Fremmednøgle, der udpeger den valide-
ringsmodel, som karakterskalaen er defineret 
under. 
Bemærk at feltet er en del af den logiske 
nøgle. 

 

12.8 Tabellen VALIDATION_KARAKTERVAERDI 

Tabellen indeholder de karakterer, der kan bruges med en given karakterskala.  

Som UMF_KARAKTERVAERDI, men beriget med oplysning om 1. og 2. afledte karak-

terværdi. Se evt. den officielle beskrivelse i afsnit 11.1.8 Karaktervaerdi. 

Felt Type N K Tekst 

KARAKTER_VAERDI_ID number(22) P J  
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Felt Type N K Tekst 

KARAKTERVAERDI varchar2(8) U J Den aktuelle karakterværdi. 
 
Eksempler: 
-3 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
00 
02 
03 
10 
11 
12 
13 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
EJ 
FX 
Fx 
SY 

BETEGNELSE varchar2(50)  J Betegnelse for den aktuelle karakterværdi. 
Officiel tekst fra bekendtgørelsen, der defi-
nerer karakterværdien. 

SEKVENS number(22)  J Angiver rækkefølgen af karakterværdierne. 

KARAKTERSKALA_REF number(22) U 
F 

J Fremmed nøgle, der udpeger den karakter-
skala som karakterværdien optræder på. 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

FOR-
STE_AFLEDTE_KARAKTERVAERDI 

varchar2(2)   Angiver den karakterværdi, der, sammen-
holdt med den aktuelle karakterværdi og -
skala, kan anvendes for den 1. afledte karak-
ter. 

AN-
DEN_AFLEDTE_KARAKTERVAERDI 

varchar2(2)   Angiver den karakterværdi, der, sammen-
holdt med den aktuelle karakterværdi og -
skala, kan anvendes for den 2. afledte karak-
ter. 
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Felt Type N K Tekst 

VALIDATION_VERSION number(22)  J Fremmednøgle, der udpeger den valide-
ringsmodel, som karakterværdien er define-
ret under. 

 

12.9 Tabellen VALIDATION_PROEVE 

Prøver som skal anvendes i systemet.    

En prøve knytter sig til et fag. Der kan være flere prøver i det samme fag. En prøve 

har en evalueringsform (fx mundtlig eller skriftlig) og der anvendes en given karak-

tertype i bedømmelsen.  

Derudover beskriver en række andre attributter, hvorledes prøven skal behandles i 

XPRS-systemet. 

Som UMF _PROEVE, se evt. den officielle beskrivelse i 11.1.9 Proeve. 

Felt Type N K Tekst 

PROEVE_ID number(22) P J  

FAG_REF number(22) F 
U 

J Fremmednøgle, der udpeger det fag, som 
prøven vedrører. 

PROEVE_KODE varchar2(10) U J Kode, der sammen med faget identificerer 
prøven. 
Der er således defineret et unique index på 
kombinationen af FAG_REF, PROEVE_KODE 
og VALIDATION_VERSION. 

KORT_BETEGNELSE varchar2(20)  J Kort betegnelse for prøven. 

BETEGNELSE varchar2(50)  J Betegnelse for prøven. 

STARTDATO date  J Start-gyldighedsdato for den aktuelle prøve. 

SLUTDATO date   Slut-gyldighedsdato for den aktuelle prøve. 

SKR_ANTAL_CENSORER number(22)   For skriftlige (og andre tidsuafhængigt be-
dømte prøver):  
Angivelse af, hvor mange censorer, der skal 
bedømme prøven. Typisk 1 eller 2 censorer. 
OBS. Kun relevant, hvis evalueringsformens 
censurtype er skriftlig, og vil så altid være 
udfyldt for disse prøver. 

SKR_CENTRALT_STILLEDE_OPG varchar2(1)  J J/N, default J 
Angiver om opgaven er centralt stillet. (Cen-
tralt stillede opgaver vil altid have en opga-
vekommission). 
OBS. Kun relevant hvis evalueringsformens 
censurtype er skriftlig, og vil så altid være 
udfyldt for disse prøver. 
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Felt Type N K Tekst 

UDTREK_HELE_HOLDET varchar2(1)  J J/N. 
 
Angivelse af, om hele holdet skal til prøve, 
hvis én elev skal til prøve. Angives fx ved 
orkesterprøver el. lign, hvor man er afhængig 
af, at alle er med. 
 
Ikke relevant for EXDB 

PROVEAFHOLDELSESFORM varchar2(20)  J Værdisæt: Udmeldt af UVM med Diverse 
Koder (ProeveafholdelsesForm). 
 
Angivelse af, om prøveafholdelsen er indivi-
duel for eleven (med censor/eksaminator-
kombination dedikeret til eleven alene - sva-
rende til holdstørrelse 1, fx almen studiefor-
beredelse) eller om den er holdbaseret (et 
helt undervisningshold får samme cen-
sor/lærer). 

OBL_VED_MANGE_ANIVEAU_FA
G 

varchar2(1)  J J/N, default: N 
Bruges for skriftlige prøver.  
Hvis J, betyder det at prøven ikke må bortfal-
de ifbm prøvefagsudtræk, selvom eleven har 
mange a- niveau fag (pt. over 4 på HHX og 
over 3 for HTX). Anvendes decentralt til sty-
ring af udtræk af prøver for eleverne. 

RESULTAT_NAVN varchar2(13)   Eventuel reference til resultatform som an-
vendes i CØSA.  

FAG_REF number(22) F 
U 

J Fremmednøgle, der udpeger det fag, som 
prøven vedrører. 

KARAKTERSKALA_REF number(22) F J Fremmednøgle, der udpeger den karakter-
skala, der anvendes ved den aktuelle prøve. 

EVALUERINGSFORM_REF number(22) F J Fremmednøgle, der udpeger den evalue-
ringsform, der anvendes ved den aktuelle 
prøve 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

VALIDATION_VERSION number(22)  J Fremmednøgle, der udpeger den valide-
ringsmodel, som prøven er defineret under.  

12.10 Tabellen VALIDATION_REGELGRUNDLAG 

Indeholder oplysninger om de regelgrundlag, der ligger til grund for de uddannelser, 

der udbydes. Regelgrundlaget vil typisk være en bekendtgørelse, men kan også væ-

re et aktstykke, en lov, et cirkulære eller lignende. 
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Som UMF_REGELGRUNDLAG, se evt. den officielle beskrivelse i afsnit 11.1.10 Regel-

grundlag. 

Felt Type N K Tekst 

REGELGRUNDLAG_ID number(22) P J  

REGELNR number(22) U J Angiver nummeret på regelgrundlaget. 
Identificerer sammen med dato og type en-
tydigt regelgrundlaget indenfor samme vali-
deringsmodel. 
Der er således defineret et unique index på 
kombinationen af REGELNR, REGELDATO, 
REGELTYPE og VALIDATION_VERSION. 

REGELDATO date U J Angiver udstedelsesdatoen 

REGELTYPE varchar2(5) U J Angiver type af regelgrundlaget.  
 
Værdisæt: Udmeldt af UVM med Diverse 
Koder (RegelTyper). 
 
Eksempler herpå er følgende værdier:   
 

C Cirkulære 

F Forsøg 

V Lov 

Ø Øvrige 

A Aktstykke 

B Bekendtgørelse 

U 
Uddannelses-
ordning 

 

TITEL varchar2(200)  J Angiver titlen på regelgrundlaget. 

IKRAFTTRAEDELSESDATO date  J Angiver dato hvorfra regelgrundlaget er gyl-
digt. 

SLUTDATO date   Angiver dato hvortil regelgrundlaget er gyl-
digt. 

AF-
LOST_AF_REGELGRUNDLAG_REF 

number(22) F  Fremmednøgle, der udpeger et andet regel-
grundlag, som afløser det aktuelle regel-
grundlag. 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

VALIDATION_VERSION number(22) U J Fremmednøgle, der udpeger den valide-
ringsmodel, som regelgrundlaget er defineret 
under. 
Bemærk at feltet er en del af den logiske 
nøgle. 
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12.11 Tabellen VALIDATION_REGELGRUNDLAG_UDD 

Tilknytning mellem uddannelse og det relaterede regelgrundlag. 

Som UMF _REGELGRUNDLAG_UDD, se evt. den officielle beskrivelse i afsnit 11.1.12 

RegelgrundlagUdd. 

Felt Type N K Tekst 

REGELGRUNDLAG_UDD_ID number(22) P J  

UDDANNELSE_REF number(22) U 
F 

J Fremmednøgle, der udpeger en af de uddan-
nelser, der er knyttet til regelgrundlaget. 
 
Der er defineret et unique index på kombina-
tionen af UDDANNELSE_REF og REGEL-
GRUNDLAG_REF. 

REGELGRUNDLAG_REF number(22) U 
F 

J Fremmednøgle, der udpeger et af de regel-
grundlag, der er knyttet til uddannelsen. 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

VALIDATION_VERSION number(22)  J Fremmednøgle, der udpeger den valide-
ringsmodel, som tilknytningen mellem ud-
dannelse og regelgrundlag er defineret un-
der. 

12.12 Tabellen VALIDATION_REGELGRUNDLAG_FAG 

Tilknytning mellem fag og det relaterede regelgrundlag. 

Som UMF _REGELGRUNDLAG_FAG, se evt. den officielle beskrivelse i afsnit 11.1.11 

RegelgrundlagFag. 

Felt Type N K Tekst 

REGELGRUNDLAG_FAG_ID number(22) P J  

REGELGRUNDLAG_REF number(22) U 
F 

J Fremmednøgle, der udpeger et af de fag, der 
er knyttet til regelgrundlaget. 
 
Der er defineret et unique index på kombina-
tionen af UDDANNELSE_REF og REGEL-
GRUNDLAG_REF. 

FAG_REF number(22) U 
F 

J Fremmednøgle, der udpeger et af de regel-
grundlag, der er knyttet til faget. 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    
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Felt Type N K Tekst 

UPDATE_USER varchar2(32)    

VALIDATION_VERSION number(22)  J Fremmednøgle, der udpeger den valide-
ringsmodel, som tilknytningen mellem fag og 
regelgrundlag er defineret under. 

12.13 Tabellen VALIDATION_EXAMQUALIFIER 

Indeholder lovlige værdier og konverteringsregler for eksamenstyper, bevistyper og 

enkeltkaraktertyper. 

Felt Type N K Tekst 

ID number(22) P J  

EXAMQUALIFIER varchar2(40)  J Lovlige værdier for eksamenstyper. 
 
Eksempler: 

 HF 

 STX 

 GSK 

 GIF 

 HHX 

 HTX 

SINGLESUBJECTCERTTYPE varchar2(40)   Lovlige værdier for single subject cert type 
(bevistype for prøvebeviser). 
 
Eksempler: 

 USS 

 CSS 

DIPLOMACERTTYPE varchar2(40)   Lovlige værdier for eksamensbeviser. 
 
Eksempler: 

 UPP 

 COM 

SINGLEGRADECERTTYPE varchar2(40)   Lovlige værdier for single grade cert type 
(bevistype for enkeltkarakterer) 
 
Eksempler: 

 USG 

 CSG 

MINIMUMGRADES number(22)  J Mindste karakterværdi, hvor prøven anses 
for at være bestået. 
 
Eksempler: 

 6 

 1 

FULLCERTIFICATE number(22,1)   Y/N. 
Hvis Y så å der kun indberettes beviser, dvs. 
der må ikke indberettes prøvebeviser.  
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Felt Type N K Tekst 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

STANDPKTKARAK number(22,1)   Standpunktskarakter. 
 
Eksempler: 

 0 

 1 

VALIDATION_VERSION number(22)  J Fremmednøgle, der udpeger den valide-
ringsmodel, som eksamenstypen er defineret 
under. 

12.14 Tabellen VALIDATION_EXAMQUALIFIERTEXT 

Indeholder lovlige værdier for eksamenstyper (fuldt navn). 

Felt Type N K Tekst 

ID number(22) P J  

EXAMQUALIFIERTEXT varchar2(200)  J Fuld beskrivelse af eksamenstypen. 
 
Eksempler: 

 Enkeltf. mat. stud. eks.bevis 

 Enkeltf. spr. stud. eks.bevis 

 GIF eksamensbevis 

 GS, hhx- pakke 

 HF eksamensbevis 

 HF eksamensbevis (1995 bek.) 

 HF eksamensbevis (2004 bek.) 

 HF Prøvebevis 

 HHX Prøvebevis 

 HTX Prøvebevis 

 Højere Handelseksamen 

 Højere teknisk eksamen 

 Mat. stud. eksamensbevis 

 Spr. stud. eksamensbevis 

 Studentereksamensbevis 

 STX Prøvebevis 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    
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Felt Type N K Tekst 

VALIDATION_VERSION number(22)  J Fremmednøgle, der udpeger den valide-
ringsmodel, som eksamenstypeteksten er 
defineret under. 

12.15 Tabellen VALIDATION_STATSHORTNAME 

Indeholder korte navne for de bekendtgørelser (GYM, HF), der ligger til grund for 

valideringen. 

Felt Type N K Tekst 

ID number(22) P J  

STATUTORYORDERSHORTNAME varchar2(40)  J Kort navn for bekendtgørelsen. 
 
Eksempler: 

 HF 

 GYM 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

VALIDATION_VERSION number(22)  J Fremmednøgle, der udpeger den valide-
ringsmodel, som det korte navn for bekendt-
gørelsen er defineret under. 

 

12.16 Tabellen VALIDATION_LOG 

Indeholder logning af ændringer inden for valideringsmodel. 

Felt Type N K Tekst 

ID number(22) P J  

VALIDATION_VERSION number(22)  J Valideringsmodel, som det korte navn for 
bekendtgørelsen er defineret under. 
Modsat de andre VALIDATION_* -tabeller er 
feltet ikke defineret som fremmednøgle, dvs. 
tabellen VALIDATION_LOG  er ikke afhængig 
af andre tabeller. 

ACTION_PERFORMED varchar2(2000)  J Beskrivelse af den ændring, der er foretaget i 
en valideringsmodel. 

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME date    

UPDATE_USER varchar2(32)    
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Felt Type N K Tekst 

VALIDATION_VERSION number(22)  J Fremmednøgle, der udpeger den valide-
ringsmodel, som det korte navn for bekendt-
gørelsen er defineret under. 

 

13 Logning 

13.1 Tabellen AUTORUN_LOG 

Tabellen indeholder specifik log-information fra batchjob. 

Felt Type N K Tekst 

ID varchar2(20) P J  

BATCHJOB varchar2(50)  J Batchjobbets navn 

TRACK_ID varchar2(50)  J Entydig id per batchkørsel 

TYPE varchar2(20)  J En af ("DEBUG", "INFO", ”WARN”, "ERROR", 
"AUDIT") 

PROG_TIME Timestamp  J Tidsstempel påsat af batchjob 

DB_TIME Timestamp  J Tidsstempel påsat af databasetrigger 

LOG_MESSAGE varchar2(2000)  J  

REVISION_NO number(22)  J  

CREATE_TIME Date  J  

CREATE_USER varchar2(32)  J  

UPDATE_TIME Date    

UPDATE_USER varchar2(32)    

Bemærk, at feltet PROG_TIME indeholder et tidsstempel genereret af batch-jobbet, 

mens DB_TIME er styret af en database-trigger. De 2 felter vil dermed være synkro-

niseret med hhv, applikations- og databaseserver. 

14 Views til Datavarehus 

Ifbm. [XDB-242] er der oprettet views, der er dedikeret til Datavarehus-projektet 

(DVH), således at adgang til at læse data er begrænset til den adgang, der er define-

ret gennem disse views. 

Bemærk, at navngivningen ikke helt følger standard for de bagvedliggende tabeller, 

men er defineret præcist som ønsket af DVH. 

14.1 Viewet V_CERTIFICATE 

Viewet V_CERTITICATE udstiller en delmængde af data fra tabellen CERTIFICATES, 

begrænset til alle ”rigtige” eksamensbeviser (CERTIFICATES.DISC_TYPE = ’DIPLOM’). 

Felt Type Kolonnenavn i tabellen CERTIFICATE 

ID VARCHAR2(20)  

CIVILREGISTRATIONNUMBER VARCHAR2(10) CIVIL_REGISTRATION_NUMBER 
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Felt Type Kolonnenavn i tabellen CERTIFICATE 

PERSONGIVENNAME VARCHAR2(100) FIRST_NAME 

PERSONSURNAME VARCHAR2(100) SUR_NAME 

INSTITUTIONIDENTIFIER VARCHAR2(6) INSTITUTION_NUMBER_CERTIFICATE 

LEGALUNITNAME VARCHAR2(50) INSTITUTION_NAME_CERTIFICATE 

STATUTORYORDERTITLE VARCHAR2(200) MINISTERIAL_ORDER_TITEL 

STATUTORYORDERDATE DATE MINISTERIAL_ORDER_EFFECTIVE 

CERTTYPE VARCHAR2(3) CERTIFICATE_TYPE 

EXAMQUALIFIER VARCHAR2(3) EXAM_TYPE 

EXAMQULIFIERTEXT VARCHAR2(60) UPPER_SECONDARY_EXAM_TYPE 

EXAMINATIONPERIOD VARCHAR2(50) EXAMINATION_PERIOD 

EXAMINATIONPERIODQUALIFIER VARCHAR2(50) EXAMINATION_PERIOD_TEXT 

COESA VARCHAR2(5) COESA_PURPOSE 

COESAVERSION VARCHAR2(4) VERSION 

DATECREATED DATE  

EXAMYEAR NUMBER EXAM_YEAR 

ISSUED VARCHAR2(50)  

ISSUINGAUTHORITYFIRSTNAME VARCHAR2(50) ISSUING_AUTHORITY_FIRST_NAME 

ISSUINGAUTHORITYSURNAME VARCHAR2(50) ISSUING_AUTHORITY_SUR_NAME 

VALID VARCHAR2(1)  

CREATETIME DATE CREATE_TIME 

UPDATETIME DATE UPDATE_TIME 

REVISION_NO NUMBER  

EXAMRESULT NUMBER(3,1) EXAM_RESULT 

JUSTIFICATIONFACTOR NUMBER(3,2) JUSTIFICATION_FACTOR 

JUSTIFIEDEXAMRESULT NUMBER(3,1) JUSTIFIED_RESULT 

EXAMINATIONMARKYEARAVER-
AGE 

NUMBER(3,1) AVERAGE_MARK_YEARS_WORK 

EXAMINATIONMARKAVERAGE NUMBER(3,1) AVERAGE_EXAMINATION_MARKS 

AVERAGECALCSCALE VARCHAR2(15) AVERAGE_CALC_SCALE 

DEPARTMENTIDENTIFIER VARCHAR2(6) DEPARTMENT_NUMBER_CERTIFICATE 

DEPARTMENTNAME VARCHAR2(50) DEPARTMENT_NAME_CERTIFICATE 

ISSUED_DATE Date ISSUED_DATE 

 

14.2 Viewet V_CERTIFICATESTUDYPROGRAM 

Viewet V_CERTITICATESTUDYPROGRAM udstiller alle data fra tabellen STUDYPRO-

GRAM. 

Felt Type Kolonnenavn i tabellen STUDYPROGRAM 

ID VARCHAR2(20)  

CERTIFICATEID VARCHAR2(20) CERTIFICATE_ID 

SUBJECTCODE VARCHAR2(5) PROGRAM_SUBJECT_CODE 

SUBJECTNAME VARCHAR2(100) PROGRAM_SUBJECT_NAME 
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Felt Type Kolonnenavn i tabellen STUDYPROGRAM 

SUBJECTLEVEL VARCHAR2(1) PROGRAM_SUBJECT_LEVEL 

UPDATE_TIME DATE  

REVISION_NO NUMBER  

14.3 Viewet V_CERTIFICATETESTGRADE 

Viewet V_CERTITICATETESTGRADE udstiller en delmængde af data fra tabellen 

TESTGRADE, begrænset til karakterer hørende til alle ”rigtige” eksamensbeviser 

(CERTIFICATES.DISC_TYPE = ’DIPLOM’). 

Felt Type Kolonnenavn i tabellen TESTGRADE 

ID VARCHAR2(20)  

CERTIFICATE_ID VARCHAR2(20)  

EXAMYEAR NUMBER EXAM_YEAR 

EXAMINATIONPERIOD VARCHAR2(70) EXAMINATION_PERIOD 

EXAMINATIONYEARPERIOD NUMBER YEAR_OF_EXAMINATION_PERIOD 

SCHOOLPERIOD VARCHAR2(4) SCHOOL_PERIOD 

STATUTORYORDERSHORTNAME VARCHAR2(3) STATUTORY_ORDER_SHORT_NAME 

SUBJECTCODE VARCHAR2(5) SUBJECT_CODE 

SUBJECTNAME VARCHAR2(100) SUBJECT_NAME 

SUBJECTLEVEL VARCHAR2(1) STUDIED_LEVEL 

MARKTEXT  VARCHAR2(50) MARK_TEXT 

MERITTEXT VARCHAR2(100) MERIT_TEXT 

MARKINGSCALE VARCHAR2(15) MARKING_SCALE 

MARKQUALIFIER VARCHAR2(50) MARK_TYPE 

MARKVALUE VARCHAR2(2) MARKING_VALUE 

MARKWEIGHT NUMBER(3,2) MARK_WEIGHT 

MERIT VARCHAR2(1)  

MERITINSTITUTION VARCHAR2(50) MERIT_INSTITUTION 

REVISION_NO NUMBER  

UPDATE_TIME DATE  

CREATE_TIME DATE  

 

14.4 Viewet V_CERTIFICATETESTGRADEPROJECT 

Viewet V_CERTITICATETESTGRADEPROJECT udstiller alle karakterer knyttet til et 

studieretningsprojekt, et eksamensprojekt eller lignende (Inner join mellem tabel-

lerne STUDYPROGRAM_PROJECT og TESTGRADE). 

Felt Type Bagvedliggende tabel- og kolonnenavn 

ID VARCHAR2(20) STUDYPROGRAM_PROJECT.ID 

TESTGRADE_ID VARCHAR2(20) STUDYPROGRAM_PROJECT. TESTGRADE_ID 

CERTIFICATE_ID VARCHAR2(20) TESTGRADE. CERTIFICATE_ID 

CERTIFICATESUBJECTNAME VARCHAR2(100) TESTGRADE. SUBJECT_NAME 
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Felt Type Bagvedliggende tabel- og kolonnenavn 

PROJECTTYPE VARCHAR2(100) STUDYPROGRAM_PROJECT.PROJECT_TYPE 

PROJECTSUBJECTCODE VARCHAR2(5) STUDYPROGRAM_PROJECT.PROJECT_SUBJECT_CODE 

PROJECTSUBJECTNAME VARCHAR2(100) STUDYPRO-
GRAM_PROJECT.PROJECT_SUBJECT_NAME 

PROJECTSUBJECTLEVEL VARCHAR2(1) STUDYPROGRAM_PROJECT.PROJECT_SUBJECT_LEVEL 

REVISION_NO NUMBER STUDYPROGRAM_PROJECT.REVISION_NO 

UPDATE_TIME DATE STUDYPROGRAM_PROJECT.UPDATE_TIME 

 

14.5 Viewet V_GRADE 

Viewet V_GRADE udstiller en delmængde af data fra tabellerne TESTGRADE, CERTI-

FICATE og SINGLEGRADE.  

Viewet er konstrueret som en UNION ALL mellem 2 disjunkte delmængder af data: 

1. Alle karakterer på gyldige prøvebeviser (Inner join mellem tabellerne CERTI-

FICATE og TESTGRADE med TESTGRADE.DISC_TYPE = ’SINSUB’ and CERTIFICA-

TE.VALID = ’Y’ and TESTGRADE.CALCULATED_GRADE_ID is NULL) og eksamens-

beviser (Inner join mellem tabellerne CERTIFICATE og TESTGRADE med TEST-

GRADE.DISC_TYPE = ’DIPLOM’ and CERTIFICATE.VALID = ’Y’ and TESTGRA-

DE.CALCULATED_GRADE_ID is NULL. 

2. Alle enkeltkarakterer (Inner join mellem tabellerne SINGLEGRADE og TEST-

GRADE med TESTGRADE.DISC_TYPE = ’SINGRA’ and TESTGRA-

DE.CALCULATED_GRADE_ID is NULL). 

Felt Type Bagvedliggende tabel- og kolonnenavn 

ID VARCHAR2(20) TESTGRADE.ID 

DISC_TYPE VARCHAR2(6) TESTGRADE.DISC_TYPE 

CIVILREGISTRATIONNUMBER VARCHAR2(10) CERTIFICATE.CIVIL_REGISTRATION_NUMBER 
SINGLEGRADE.CIVIL_REGISTRATION_NUMBER 

PERSONGIVENNAME VARCHAR2(100) CERTIFICATE.FIRST_NAME 
SINGLEGRADE.FIRST_NAME 

PERSONSURNAME VARCHAR2(100) CERTIFICATE.SUR_NAME 
SINGLEGRADE.SUR_NAME 

INSTITUTIONIDENTIFIER VARCHAR2(6) CERTIFICATE.INSTITUTION_NUMBER_CERTIFICATE 
SINGLEGRADE.INSTITUTION_NUMBER_GRADE 

INSTITUTIONNAME VARCHAR2(50) CERTIFICATE.INSTITUTION_NAME_CERTIFICATE 
SINGLEGRADE.INSTITUTION_NAME_GRADE 

EXAMQUALIFIER VARCHAR2(3) CERTIFICATE.EXAM_TYPE 
SINGLEGRADE.EXAM_TYPE 

COESA VARCHAR2(5) CERTIFICATE.COESA_PURPOSE 
SINGLEGRADE.COESA_PURPOSE 

COESAVERSION VARCHAR2(4) CERTIFICATE.VERSION 
SINGLEGRADE.VERSION 

EXAMYEAR NUMBER TESTGRADE.EXAM_YEAR 



 Side 78 af 78 

 

Felt Type Bagvedliggende tabel- og kolonnenavn 

EXAMINATIONPERIOD VARCHAR2(70) TESTGRADE.EXAMINATION_PERIOD 

EXAMINATIONYEARPERIOD NUMBER TESTGRADE.YEAR_OF_EXAMINATION_PERIOD 

SCHOOLPERIOD VARCHAR2(4) TESTGRADE.SCHOOL_PERIOD 

SUBJECTCODE VARCHAR2(5) TESTGRADE.SUBJECT_CODE 

SUBJECTNAME VARCHAR2(100) TESTGRADE.SUBJECT_NAME 

SUBJECTLEVEL VARCHAR2(1) TESTGRADE.STUDIED_LEVEL 

MARKTEXT VARCHAR2(50) TESTGRADE.MARK_TEXT 

MERITTEXT VARCHAR2(100) TESTGRADE.MERIT_TEXT 

MARKINGSCALE VARCHAR2(15) TESTGRADE.MARKING_SCALE 

MARKQUALIFIER VARCHAR2(50) TESTGRADE.MARK_TYPE 

MARKVALUE VARCHAR2(2) TESTGRADE.MARKING_VALUE 

MARKWEIGHT NUMBER(3,2) TESTGRADE.MARK_WEIGHT 

MERIT VARCHAR2(1) TESTGRADE.MERIT 

MERITINSTITUTION VARCHAR2(50) TESTGRADE.MERIT_INSTITUTION 

REVISION_NO NUMBER TESTGRADE.REVISION_NO 

UPDATE_TIME DATE TESTGRADE.UPDATE_TIME 

CREATE_TIME DATE TESTGRADE.CREATE_TIME 

DEPARTMENTIDENTIFIER VARCHAR2(6) CERTIFICATE.DEPARTMENT _NUMBER_CERTIFICATE 
SINGLEGRADE.DEPARTMENT _NUMBER_GRADE 

DEPARTMENTNAME VARCHAR2(50) CERTIFICATE.DEPARTMENT _NAME_CERTIFICATE 
SINGLEGRADE.DEPARTMENT _NAME_GRADE 

MERIT_INSTITUTION_NUMBER_ 
GRADE 

VARCHAR2(6) TESTGRADE.MERIT_INSTITUTION_NUMBER_GRADE 

MER-
IT_INSTITUTION_NAME_GRADE 

VARCHAR2(50) TESTGRADE.MERIT_INSTITUTION 

Feltet MERITINSTITUTION er i princippet forældet, da det er erstattet af feltet ME-

RIT_INSTITUTION_NAME_GRADE, men er bibeholdt aht. bagudkompatibilitet. 


