An English version follows below

Nyheter i ISP-systemet oktober 2021
Information om vad som har åtgärdats och driftsatts för ISP-systemet. Driftsättning onsdag 27
oktober. Välkommen att höra av dig till isp@ki.se om du frågor kring nyheterna i ISP-systemet.

Studieplanen:
Studieplanen kan granskas med meddelandeloggen öppen
Möjligheten finns nu att ta del av hela studieplanen med meddelandeloggen. Man kan
därmed granska studieplanen och skriva i meddelandeloggen samtidigt. Har användaren
redigeringsmöjligheter (t.ex. huvudhandledare) i sin roll kan även en flik i studieplanen
redigeras samtidigt som meddelandeloggen redigeras. Om önskvärt kan man även ”nåla fast”
meddelandeloggen längst ner på skärmen.

Synlighet av doktorandens namn
För användare som arbetar med flera studieplaner parallellt i flera flikar har en åtgärd tagits
fram som gör att doktorandens namn syns i webbläsarfliken. Dessutom står doktorandens
namn överst i studieplanen intill löpnumret.

Alla knappval Ja/Nej kompletteras med ”Ej angivet”
Som ett neutralt utgångsläge för ja- och nej-frågor kompletteras dessa med ett ”ej angivet”alternativ. I nya studieplaner är detta default vid start.

Enklare söka fram biträdande handledare utanför den egna institutionen
Ett lättare sätt att söka fram och lägga till bihandledare från annan institution eller hela
lärosätet har tagits fram. Det går nu att välja tom rad överst i rullmenyn, trycka ”filtrera” och
därmed bredda urvalet för sökningen.

Ange planerad institutionstjänstgöring och förlängningsgrundande tid i timmar
En till inmatningstyp har tillkommit. För att slippa räkna om tid i timmar till procent eller
andel av dag kan man nu också fylla i institutionstjänstgöring och förlängningsgrundande tid i
antal timmar.

Förbättrad kalender
En ny typ av kalender har införts där årtal och månader kan anges via rullist, istället för att
enbart kunna klicka bakåt eller framåt månad för månad.

Administration:
Ställföreträdande fastställare kan godkänna på samma sätt som fastställare
Vid institutioner där ställföreträdande fastställare används som komplement till ordinarie
fastställare så kan nu också denna roll vid behov godkänna studieplanen i doktorandens
ställe.
Tittbehörighet visar fler studieplaner
Rollen tittbehörighet kan nu även se pågående studieplaner (dvs. i status ”skapad” eller
”väntar på..”). Antingen genom att titta på hela studieplanen i läsläge, eller att ladda ner som
PDF.

Rapporter:
Möjlighet söka på ämneskod
Ämneskod har lagts till som sökparameter i rapport 1 (Studieplaner) och rapport 2 (Uppgifter
i studieplaner).
Eventuella avvikelser från tidigare studieplan i rapport 2
Innehåll i fältet 6.7 Eventuella avvikelser från tidigare studieplan kan nu sökas fram ur
rapport 2 (Uppgifter i studieplaner). Man kan med ja- och nej-val välja att sålla ut enbart
studieplaner där något är ifyllt eller inte.

Övriga ändringar:
Visuellt tydligare hjälptexter
För att tydligare visa hjälptexterna i ISP-systemet har de försatts med en tonad grå platta
bakom. Detta gör på hjälptexten mer iögonfallande när den fällts ut, och detta med tillräcklig
kontrastskillnad ur tillgänglighetsperspektiv.

New features in the ISP system October 2021
Information about changes and new features deployed in the ISP system on Wednesday October 27th
2021. You are welcome to contact isp@ki.se if you have questions.

The Study Plan:
The study plan can be reviewed with the message log open
It is now possible to browse the entire study plan while the message log is open for editing. If
the user has editing ability as part of his/her role it is also possible to edit one other field
simultaneously alongside the message log.
There is also a ’pin’-function enabling the message log to stay at the bottom of the screen
while you scroll through the study plan.
Visibility of the doctoral student’s name
Users working with several study plans simultaneously in multiple tabs can now see the
names of the doctoral student along with ‘ISP’ on each tab in the web browser. The doctoral
student’s name is also added next to the serial number of the study plan at the top of the
page.
All Yes/No selection buttons are supplemented with a ‘Not specified’ option
As a neutral default position for yes- or no questions these are supplemented with a ‘Not
specified’-alternative. This will be the default state in new study plans.
Simplified search for assistant supervisors at other departments
An easier way has been created for searching supervisors outside of your own department
and throughout all of the university. When searching, you can select an empty row in the
drop-down menu, click ‘filter’ and thereby broaden the search.
Planned departmental duties and leaves/appointments eligible for extensions stated in
hourly form
To avoid re calculating hours to percent or part of day, planned departmental duties and
leaves/appointments eligible for extensions can now be stated in hourly form.
Improved calendar
The calendar in all date entry fields has been updated so that years and months can be
selected from drop-down menus, instead of clicking back or forth month by month.

Administration:
The role acting establisher gets the same approval abilities as the role establisher

At departments where an acting study director is used as a complement to the main study
director, the acting study director can also approve study plans in the doctoral student’s
absence if needed.
The Observer role sees more study plans
The role Observer can now view ongoing study plans (in status ‘created’ or ‘waiting for..’).
This by viewing the entire study plan in view mode or downloading as a PDF document.

Reports:
Subject code added to reports 1 and 2
Subject code has been added as search option in reports 1 (study plans) and 2 (information in
study plans).
Deviations from previous study plan added to report 2
The content of the field 6.7 Deviations from previous study plan can now be extracted
through report 2 (information in study plans). By a yes or no option you can choose to
extract study plans where information has been added or not.

Other updates:
Help information texts more clearly
To highlight help information texts a light grey plate has been added to their background.
When the help text is triggered and unfolded, it becomes more visible. The contrast between
text and background meets accessibility standards.
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