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WISEflow - Provisorisk flow 
til håndtering af fx forudsætningsaktivitet 
 
 
Som administrator eller bedømmer i WISEflow kan man opsætte ”provisoriske” flows uden en EKA, og med 
manuel tilmelding af studerende, bedømmere el. andre relationer. Disse flows kan benyttes i forbindelse 
med undervisningen, eller som forudsætningsaktivitet forud for deltagelse i en ordinær eksamen.  
 
Provisoriske flows fungerer som almindelige eksamensflows med fx plagieringskontrol af besvarelser, 
rettelse af og feedback på besvarelser, men der hentes ikke automatisk studerende ind på flowet, ligesom 
karakterer ikke overføres til STADS. 
 
For at kunne tilmelde deltagere på en nem måde skal man kende de studerendes au id, studienummer eller 
email (hentes fx fra Blackboard). Desuden skal de studerende være oprettet i WISEflow, enten ved at de 
tidligere har været tilmeldt en eksamen i WISEflow, eller har været logget på systemet med WAYF, inden 
tilføjelse til et provisorisk flow. Underviser skal derfor bede de studerende logge på WF inden oprettelsen 
af flowet. 
 
1. Klik på knappen ’Opret’ 

 
 

2. Vælg under ’Vælg kilde’: ’Ingen kilde valgt’, indtast titel og evt. undertitel og vælg flowtype – klik til 
slut på ’Opret flow’: 

 
 

3. Foretag indstillinger på de enkelte faner samt upload af opgave og evt. andet materiale. 
 

4. Klik på knappen ’Tilføj deltagere’ i feltet Deltagere, nederst på siden. 
 

5. Klik på ’Flere ad gangen’, nederst i vinduet: 
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6. Indtast eller indsæt (copy-paste) fx studienumre på deltagerne adskilt af komma (hvis du benytter AU 

ID, skal de være i det ”gamle” format: 111111@au.dk). Hvis ikke en deltager identificeres, markeres 
nummeret med rødt: 

 
 
Afslut med ’Tilføj deltagere’. 
 

7. Klik på knappen ’Alle bedømmelses- og reviewindstillinger’  
 
På fanen ’Indstillinger’ fjernes fluebenet ud for ’Indsendelse af bedømmelse’:  

 
 
Tilføj intern bedømmer på fanen ’Bedømmere’ og tildel dernæst studerende til 
bedømmeren. 

 
8. Når alle indstillinger er foretaget, skal flowet aktiveres, klik på knappen ’Aktiver flow’.  

 
Vær opmærksom på, at der derved udsendes en række systemnotifikationer til de involverede, men 
der er mulighed for at fravælge enkelte notifikationer fra knappen ’Meddelelser’: 

 
 
Klik på menuknappen ud for meddelelsen: 

 
 
Fjern fluebenet ud for Send – afslut med Gem: 

 
 
Klik på ’Tilbage til flowside’, øverst. 
 

 


