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Forespørsel til IKAMR

• MR Fylkeskommune
• Overgang fra Extens elevdata til Visma InSchool
• Overført data fra 2006
• Behov for innsynsløsning for data registrert før 2006



Uttrekk av Extens elevdata

• Siste versjon tatt av Torbjørn Aasen
• Data fra 1998 - 2021
• Består av 436 tabeller
• 6,7 millioner rader
• SIARD fil på ca 1 GB



Tilgjengelige løsninger

• IKA Innsyn – IKA Kongsberg
• Asta 7 – Utviklet av Stiftelsen Asta
• KDRS Innsyn – Utviklet av KDRS

• KDRS - Kommunearkivinstitusjonenes Digitale 
RessursSenter SA







Klikk her

Etter pålogging vil brukeren få opp 
de arkivene brukeren har tilgang til. 

Ønsket arkiv velges da.



Klikk her

Når ønsket arkiv er valgt 
framkommer det en liste over de 

mest vanlige forespørslene som er 
definert.



Skriv in søkekriterier for å finne 
eleven, f.eks. dato, måned og 

år som er første del av 
personnummer.



Klikk på den eleven som er søkt fram.





Her kan resultatet skrives 
ut, eller det kan lages en 

pdf fil.



Eksempel på utskrift.



Skriv in informasjon om eleven i 
søkefeltene.



Velg klassen som 
klasselisten skal 

være fra.



Alle elevene i klassen vises.
Hvilken informasjon som skal 

vises kan tilpasses.



Eleven søkes fram på samme 
måte som vist tidligere.



Velg skole



Ansatte på skolen vises.
Det er også mulig å vise 

tidligere ansatte.



For andre type søk finnes 
alle data tilgjengelig



Andre søk







Løsning for andre system

• Kan brukes med andre system
• Må tilpasses det enkelte system
• Extens og Sats
• Må installeres lokalt
• Jobbes med sentral løsning



IKAMR Elarkiv - status på innleverte system

• Sakssystem
- Innlevert: 88
- Godkjent: 67
- Opplastet: 22

• Fagsystem
- Innlevert: 280
- Godkjent: 78
- Opplastet: 4



IKAMR Elarkiv - status på innleverte system
ephorte 115

Familia 16

HSPro 13

Kontor 2000 13

Oppvekst Barnehage 12

Visma FlyVo 7

WebSak 7

Forum Winsak 6

Velferd 5

Socio 4

Winmed 4

BVPro 3



SPØRSMÅL?




