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-

STAR: Et FS-datavarehus med studentdata, særlig knyttet til eksamensdata og
gjennomstrømming. Her overføres utvalgte data fra FS-basene en gang i uken.

-

Tableau: Et presentasjons-, rapport- og analyseverktøy. Tableau består av en webløsning
og en utviklerklient.
o

Tableau Server: Webløsning som er inkludert i den årlige FS-kontingenten. Her har
alle ansatte ved HVL tilgang til å logge seg på.

o

Tableau Desktop: Utviklerklienten som er lisensstyrt. Alle institusjoner har et fåtall
lisenser inkludert (alt etter institusjonsstørrelse) i FS-pakken. Utover disse må
institusjonen selv påkoste eventuelle ekstralisenser. Pr i dag har HVL 5 lisenser som
ligger i pakken vår. Disse er fordelt slik at FS-teamet har 4 og Opptaks-teamet har 1.
Lisensene er knyttet til brukere på personnivå og kan ikke «lånes».
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Tableau Server
https://rapport-dv.uhad.no/#/signin
Tableau Server er en webløsning hvor alle ansatte ved HVL kan logge på med sin FEIDE-bruker.
Brukernavn er på formatet <ditt brukernavn>@hvl.no og du benytter vanlig FEIDE-passord.

Etter innlogging kommer du til en forside som på øvre menylinje er delt inn i 4 deler. Den første, som
vi også kan kalle hovedsiden, kalles Projects. Denne er igjen delt opp i tre undermapper som vi skal se
nærmere på. Videre finner man Workbooks, Views og Data Sources. Det hele er bygget opp slik at
alle Projects inneholder Workbooks som igjen består av ulike Views, mens Data Sources viser de ulike
datakildene som ligger til grunn.

o
o
o

HVL-prosjekt er vår egen side, der våre egne superbrukere kan legge ut egne
rapporter som de lager.
STAR-rapporter er de offisielle nasjonale rapportene. Disse er utviklet og/eller
godkjent av DV-gruppen som offisielle rapporter.
STAR-sandkasse er en felles side for alle institusjoner hvor man kan legge rapporter
man ønsker å gjøre tilgjengelig for andre. Alt som ligger her er utviklet av
institusjonene.
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STAR-rapporter
Dette er den enkleste, mest praktiske og, for de aller fleste, mest nyttige delen av Tableau. Her kan
du bruke de offisielle ferdiglagde nasjonale rapportene, men med FS-data fra HVL sin base.
Datagrunnlaget oppdateres en gang i uken og gir sånn sett hele tiden ferske data.
STAR-rapporter består av 24 ulike Workbooks som inneholder en hel rekke med gode og nyttige
rapporter om det aller meste.

En kan lese mer om de ulike rapportene her:
https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/rapportdokumentasjon-tableau.htm

Studieprogramledere
Blant STAR-rapportene finner du for eksempel den såkalte Studieprogramlederrapporten. Dette er
en rapport som opprinnelig ble laget ved UiA, men som man så at var så pass god og allmennyttig at
den etter hvert ble gjort om til en STAR-rapport.
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Når du har klikket deg inn på rapporten vil den første visningen se slik ut:

Her får du oversikt over de ulike delene, eller View’ene, rapporten består av og når du klikker deg inn
på et av disse vil visningen endres slik at alle Views i stedet vises som ulike faner med sine
underliggende tabeller og grafer.

Når du først åpner den er rapporten tom og det første du må gjøre er derfor å velge det
studieprogrammet du ønsker å se nærmere på. Du kan søke både på studieprogrammets kode og
navn for å begrense den lange listen med mulige program. Når du har funnet ønsket program
«merker» du den lille boksen til venstre og dataene vil bli lastet inn.
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Rapporten gir oversikt over en rekke ulike parameter for ett studieprogram. Du får en helhetlig
oversikt over studiedata knyttet til programmet og finner tall fra inntak, via gjennomføring, til ferdige
kandidater. Rapporten inneholder også data fra Studiebarometeret. All informasjonen fremstilles
dels ved tall og dels visuelt med figurer og tidslinjer.
Rapporten er sammensatt av parameter fra flere ulike rapporter for å kunne gi en helhetlig oversikt
over ett enkelt studieprogram. Derfor er det også viktig å vite at den ikke er tenkt brukt på flere
studieprogram om gangen, da vil nemlig dataene for disse bli slått sammen.
Videre har du også anledning til å filtrere på f.eks. Årstall, Termin, Kjønn og eventuelle andre
relevante parameter i menyen ytterst til høyre. Disse filtervalgene vil variere fra tabell til tabell.

Du kan lese mer om rapporten her:
https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/studieprogramledere.html
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HVL-prosjekt
Den mappen under Projects som heter HVL-prosjekt er vårt eget område. Her kan personer med
superbrukerrettigheter etter hvert legge ut rapporter de lager selv og som de ønsker å dele internt
på HVL. Det bør være en viss relevans og nytte for andre og/eller verdi av gjenbruk før ting legges ut
her.

Lage sin egen rapport
Dersom du ønsker å lage din egen rapport gjør du det enklest ved å gå til forsiden og klikke på Data
Sources.

Deretter velger du den eller de datakilden(e) du ønsker å bruke

Før du til slutt klikker på nedtrekksmenyen under Actions og velger New Workbook
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Når en har gjort dette får en opp en tom siden med valgt(e) datakilde(r). Dataene er delt inn i
Dimensions (dimensjoner) og Measures (måltall eller fakta).
-

Dimensions er det vi typiske kan kalle varige objekter som f.eks. person, tid, studieprogram,
emne osv. Disse brukes til å gruppere, filtrere og sortere data.
Measures inneholder med flyktige objekter som ofte endres, det gjelder f.eks. hendelser og
aktiviteter som opptak, vurdering, semesterregistrering osv. Utgjøres av tall og beløp og
egner seg til summering og beregning.

I dette bildet drar du de ønskede dataene inn i rapporten og slipper dem på f.eks. Columns eller Rows
alt etter eget ønske. Du kan også legge på ulike filter ved å dra Dimensions til boksen Filters. Filtrene
vil legge seg helt til høyre i rapportbildet.
Det kan være praktisk å legge på en del filter for dermed å kunne gjøre rapporten mer oversiktlig og
anvendelig.
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I eksempelet over ser en at en har funnet en oversikt over antall aktive studenter på ulike
studieprogram siste 5 år.
1. Dimensjonene Studieprogramkode, Studieprogramnavn og Årstall er dratt til Columns og
Rows.
2. Måltallet «Aktive» er dratt til den boksen som heter «Marks» og sluppet over ikonet som
heter «Text» (Disse ikonene viser til ulike fremvisningsmetoder og alle vil ikke alltid gi
mening, men her kan en prøve seg frem for å se ev. andre fremstillinger).
3. Det er også lagt på et filter ved å dra dimensjonen Årstall til «Filters» og deretter filtrert slik
at kun årstallene 2014-2018 viser.
Som superbruker vil du ved å gå på File og Save As (1) kunne lagre den ferdige rapporten din på HVLprosjekt eller i STAR-sandkasse dersom du også ønsker å gjøre den tilgjengelig for andre institusjoner
(som da vil få den opp med sin institusjons data). Som vanlige sluttbruker har du dessverre ikke
anledning til å lagre rapporten, men du kan laste den ned til f.eks. Excel (Crosstab) eller PDF ved å gå
på Download (2).
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Eksempel på rapport lastet ned til Excel (Crosstab)

Eksempel på rapport lastet ned som PDF
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Tableau Desktop
Tableau Desktop er en klientversjon som er lisensstyrt og pr nå er vi 5 personer som har slik lisens
ved HVL. Institusjonen kan kjøpe flere lisenser, men for de aller fleste vil ikke denne varianten verken
være nødvendig eller særlig praktisk anvendelig. I desktop kan du koble direkte opp mot f.eks. Oracle
(FS) og brukere ulike FS-tabeller til selv å sammenstille data, eller du kan koble opp mot andre
datakilder, som f.eks. STAR-siten, egne Excel-filer osv.
Skal du bruke Desktop opp mot FS må du ha den tilgjengelig i din UHAD FS Programkiosk. Du logger
da på ved å koble til Oracle-serveren og får tilgang til FS-basen vår fs03prd. Dette krever FS-bruker og
du logger på med brukernavnet ditt fra FS med I0203_ som prefiks, samt ditt FS-passord.
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Etter innlogging vil du blant annet under Connections se datakilden du er koblet opp mot, i dette
tilfellet HVL sin FS-base, fs03prd, og du må ytterligere spesifisere en kilde for data under Schema. Du
velger da FS for å få tilgang til de enkelte FS-tabellene som du skal bruke for koble sammen data.

Når du har gjort det vil du få tilgang til en lang rekke FS-tabeller og det mest praktiske er å søke frem
de tabellene du ønsker ved hjelp av søkefeltet. Merk at du må bruke store bokstaver.
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Etter hvert som du finner tabeller du ønsker å bruke drar du disse over i hovedbildet. I eksempelet
nedenfor har vi dratt over to tabeller, nemlig STUDIEPROGRAM, som vil kunne gi oss en del
informasjon om studieprogram, og REGISTERKORT, som f.eks. kan si oss noe om registrerte
studenter.

Skal du bruke mer enn en tabell, og det vil du gjerne, så må disse kobles sammen og det er da helt
essensielt at disse koblingene er riktige.

Klikk på koblingen for å åpne boksen som viser detaljene om hvilke data som er foreslått koblet
sammen. Du må finne felles identifikatorer fra begge tabellene som kan kobles sammen. I
eksempelet over ser man at det foreslås å bruke Studieprogramkode som identifikator fra de to ulike
tabellene. Det vil fungere greit. Hadde man forsøkt å bruke bare Institusjonsnummer, som også
foreslås, så hadde det ikke fungert. Den er felles i begge tabeller og skaper sånn sett ikke trøbbel,
men vil heller ikke hjelpe oss siden den ikke er unik.
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Du kan fjerne verdier ved å klikke på det røde krysset og legge til nye verdier ved å søke i det tomme
feltet. Merk at når du da legger til nye verdier så må dette være verdier som er felles i begge
tabellene og som gir unike treff.

Fødselsdato kombinert med personnummer vil f.eks. være en sikker og unik identifikator. Disse
finner du i tabellen REGISTERKORT, som vi ser nedenfor, men du vil ikke finne dem i tabellen
STUDIPROGRAM og dermed vil de heller ikke kunne hjelpe oss her.
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Når du har fått med seg de tabellene du ønsker å bruke og har funnet en god kobling så trykker du på
Sheet 1 nederst til venstre i bildet, da tas du over i et rapportbildet som du vil kjenne igjen fra
Tableau Server.

Ser du at koblingen ikke fungerer (da vil du gjerne få noen merkelig resultat eller ev. ingen i det hele
tatt), eller dersom du oppdager at du trenger data som ikke finnes i noen av de tabellene du allerede
har brukt, klikker du på Data Source for å komme tilbake til bildet hvor du kobler sammen tabeller.
Når du er inne i selve rapportbildet finner du igjen de tabellene du har valgt under både Dimensions
og Measures, og finner de ulike datakildene fra hver enkelt tabell ved å klikke på de små pilene foran
Dimensions eller Measures. Ellers fungerer ting stort sett på samme måte som i Tableau Server, men
med langt flere muligheter og valg på øvre menylinje.
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Nyttige lenker
-

Pålogging Tableau Server: https://rapport-dv.uhad.no/#/signin

-

Kort om Tableau Server: https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/innloggingpa-tableau-server-endelig.pdf

-

Mer om de ulike STAR-rapportene:
https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/rapportdokumentasjon-tableau.htm

-

Mer om Studieprogramlederrapporten:
https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/studieprogramledere.html

-

Informasjon til Desktopbrukere:
https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/informasjon-tildesktopbrukere.html

-

Mer om Dimensions: https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/dimensjoneri-fs-marten.htm

-

Mer om datakilder: https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/datakilder-itableau.htm

-

Annet småknask om STAR – Tableau fra Fellesstudentsystem (inkl. alle disse andre
lenkene): https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/

-

Tableau-lenker: https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/tableau-lenker.htm
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