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1 Fejlkoder i XPRS webservicegrænsefladen (udklip af beskrivelsen version 3.7.1) 

Fejl nummer og brugerbesked er den del, der umiddelbart meldes tilbage til den kaldende institution i 

tilfælde af fejl. 

Systembesked er mest ment som en supplerende forklaring, og bruges primært af udviklere, der skal 

analysere tilbagemeldte fejl. 

I en del af brugerbeskederne optræder tegnsekvenser som {n} hvor n er et parameter nummer startende 

fra 0. Inden brugerbeskeden vises, udskiftes disse tegnsekvenser med faktiske værdier fra den aktuelle 

sammenhæng. 

Fejl nr. Brugerbesked Systembesked 

2401 Brevskabelonen kan ikke findes. Vælg en anden eller 

opret en ny skabelon. 

Brevskabelon, som systemet forudsætter kunne ikke 

findes 

2601  ORA-00001: unik begrænsning xxxx er overtrådt 

2602  ORA-01017: ugyldigt brugernavn/ugyldig adgangskode; 

logon nægtet 

2603  ORA-02291: integritetsbegræns. xxxx overtrådt - 

overordnet nøgle ikke fundet 

2604  ORA-06550: Den kaldte stored procedure findes ikke 

2605  ORA-12154: TNS:Kunne ikke tolke servicenavn 

2606  ORA-12505: TNS:listener kunne ikke tolke SID angivet i 

forbindelses-descriptor 

2607  ORA-12514: TNS:listener kunne ikke tolke 

SERVICE_NAME angivet i forbindelses-descriptor 

2608  ORA-12541: TNS:Ingen listener 

2609 Der kunne ikke oprettes forbindelse til databasen ORA-12545: Oprettelse af forbindelse fejlede, da 

målvært eller -objekt ikke findes 

2610 Der er andre, der har opdateret i mellemtiden. 

Ændringer kan derfor ikke gemmes. 

Der er andre, der har opdateret i mellemtiden 

2611 Der er sket en ukendt databasefejl. En ukendt database fejl er opstået. 

2612  ORA-01401: indsat værdi er for stor til kolonne 

2613  ORA-01400: kan ikke indsætte NULL i xxxx 

2614 Stamtabeller kan ikke redigeres.  

2615 Der er sket en fejl ved opdatering af databasen. Fejl fra trigger 

2801 Brugernavn eller password blev ikke angivet Brugernavn eller password blev ikke angivet i 

webservice 

2802 Der er en formatfejl i indberetningen; ret fejlen og 

indberet igen. 

Formatfejl i indberetning 

2803 Du har ikke tilladelse til at udføre denne operation Du har ikke tilladelse til at udføre denne operation 

2804 Der er ingen indberetning med den angivne reference. Ingen indberetning havde denne reference 

2805 Der er ikke knyttet et institutionsnummer til denne 

bruger. 

Intet institutionsnummer knyttet til denne bruger 
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2806 Der mangler data i forespørgslen, den kan derfor ikke 

udføres. 

Manglende data i forespørgsel 

2807 Prøveområdet er ukendt i XPRS. Ukendt prøveområde 

2808 XPRS skema validering fejlede En ukendt fejl er opstået. 

2809 Udvekslingstypen er ukendt i XPRS.  

2810 Indberetningsfristen er ukendt i XPRS.  

2811 Ansættelsesgraden skal enten være 0, 25, 50, 75, eller 

100% 

 

2812 Der er desværre opstået en ukendt fejl.  

2813 Indberetningstypen er ukendt i XPRS. Ukendt Indberetningstype 

2814 Indberetningen blev ikke færdigbehandlet  

2815 Skoleåret er ukendt i XPRS.  

2816 Prøveterminen kunne ikke findes for det specificerede 

skoleår 

 

2817 Der er ikke kalendersat nogen udmelding af den 

pågældende type({0}) på den pågældende dato({1}) i 

det angivne skoleår({2})/prøvetermin({3}) 

 

2818 Institutionen er ikke tilknyttet det angivne prøveområde  

2819 Der opstod en fejl ved hentning af 

uddannelsesmodellen. 

 

{0} 

Der opstod en fejl ved hentning af 

uddannelsesmodellen. 

2820 Der opstod en fejl ved hentning af diverse koder. 

 

{0} 

Der opstod en fejl ved hentning af diverse koder. 

2821 System paramter med id {0} kunne ikke findes i tabel 

XPRS$SYSTEM_KONFIG_T 

Formatfejl i udmeldings request 

2822 Anvendte forespørgsels dato : {0}  kunne valideres 

imod standard året i XPRS$SYSTEM_KONFIG_T 

Formatfejl i udmeldings request 

2823 Startdato må ikke ligge efter slutdato ; Startdato = {0} - 

Slutdato = {1} 

Formatfejl i udmeldings request 

2824 Start skal ligge et år før slut året eksempelvis; 

2006/2007 - Startår = {0} - SlutÅr = {1} 

Formatfejl i udmeldings request 

2825 Indberetningen afvises da CKPE allerede har godkendt 

tidligere indberetning til lønudbetaling. Kontakt CKPE 

hvis indberetning alligevel ønskes. 

Indberetningen af skriftlige prøver godkendes af CKPE 

når løn overførsel er sket. Hvis der skal ske ændringer i 

indberetningen skal CKPE slette godkendelsen igen. 

2830 Der er opstået fejl ved forsøg på at gemme data i 

XPRS. Triggerfejlen er: {0} 

 

3201 Du kan ikke tilføje medlemmer til klyngen, fordi klyngen 

er blevet slettet. Opret evt. en ny klynge. 

Klyngen må være blevet slettet af en anden bruger 

3202 En klynge med samme korte betegnelse eksisterer 

allerede. 

Dette kan kun ske hvis KlyngeProcessor.AddKlynge er 

blevet kaldt uden KlyngeProcessor.KlyngeExists er 

blevet kaldt  
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3401 Friholdelser indberettet fra en Institution må ikke slettes 

af CKPE. 

Forsøg på at slette institutionsindberettet 

lærerfriholdelse via skærmbillede 

3801 Status på Indberetninger kunne ikke hentes. Kontroller 

at der er adgang til databasen. 

Forbindelsen til databasen må være nede 

3802 Kontroller at der er adgang til databasen. Database forbindelsen kan være gået ned. Eller andre 

har opdateret i data i mellemtiden 

3803  IndberetningUIProcessor.SletRykkere må være fejlet. 

3804  InstitutionProcessor.GetInstitutionOpslagData eller 

InstitutionProcessor.GetInstitutionsTyper må være fejlet 

3805  InstitutionProcessor.GetInstitutioner må være fejlet. 

3806 Kontroller at der er adgang til databasen. InstitutionOpslagsform.fillCboUndervisningsniveau er 

fejlet. 

3807 Kontroller at der er adgang til databasen. InstitutionsOpslagsform.getInstitutionsTyper() fejlede. 

Det må være forbindelsen til databasen eller tabeller 

der ændret/slettet 

3808  JanusGrid har fejlet ved print 

3809 Kontroller at der er adgang til databasen. InstitutionsSearchPopup søge rutinen fejlede. 

Forbindelsen til databasen kan være afbrudt. eller 

tabeller er ændret 

4001  Brugeren kunne have problemer med at skrive i hans 

TEMP bibliotek 

4101 Intern systemfejl. (seneste dataset er ikke indlæst). 

Kontakt systemadministratoren. 

 

4102 Datafejl i kalender for udmeldinger  

4103 Der er sket en parameterfejl. (både skoleårId og 

prøveterminId er null, kun en af disse kan være null). 

Kontakt systemadministratoren. 

 

4104 Ingen headerdata oprettet for det nye udtræk  

4105 Intet skoleår i uPrøveKalenderEventDS havde dette 

skoleårId {0} 

 

4106 Censorperioden med id {0} er ikke hentet fra databasen  

4107 Der er ikke fundet nogen rækker med et navn for 

prøveId {0} 

 

4108 Der er ikke korrekt antal rækker ({0}) med prøver for 

censormødeprøve med id {1} 

 

4109 Data til udmelding kunne ikke hentes.  

4110 Fejl med udmeldingsversion. (Mere end ét udtræk er 

hentet op i datasettet). Kontakt systemadministratoren. 

 

4111 Kunne ikke logge udmelding af udmeldingsversion {0} 

til institutionsnr. {1} 

 

4112 Udmeldingsversionen kan ikke udmeldes, da 

udmeldingsdatoen ikke er oprundet endnu. 
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4113 Institutionsspecifikke data kunne ikke hentes  

4114 Fejl ved oprettelse af {0}-udmeldingsversion for 

prøveområdet {1} 

 

4115 Der er i forvejen igangsat en udmeldingsversion.\nDer 

kan først oprettes en ny version, når igangværende 

version er færdig. 

 

4116 Den seneste version for denne udmelding er 

tilbagekaldt. En ny version vil snarest blive stillet til 

rådighed. 

 

4117 Det er ikke tilladt at hente udtræk for denne udmelding XX 

4118 Denne udmelding kunne ikke hentes XX 

4119 Kun udtræk til nyeste udmelding af denne type kan 

godkendes 

XX 

4120 Udmeldingsversion {0} har status {1} og kan ikke 

godkendes 

 

4121 Ingen udmeldingsversion havde udtrækId {0}  

4122 Flere seneste udmeldinger fundet for prøveområde {0} 

og udvekslingstypen {1} af 

c_komm_looup.Senesteudmeldteudtrek 

XXX 

4123 Den markerede udmeldingsversion kan ikke 

tilbagekaldes, fordi en nyere version for denne type 

udmelding og prøveområde allerede findes. 

XXX 

4124 Der findes ikke en tabel med navnet: {0} i 

udmeldingssystemet 

 

4125 Datafejl (Headerdata for det nye udtræk skal oprettes 

før kald af CreateUdtræk). Kontakt 

systemadministratoren. 

XXX 

4126 Der er sket en fejl. (UdtrækId argument ({0}) er ikke 

korrekt). Kontakt systemadministratoren. 

XXX 

4127 Der kan ikke findes nogen skabelon for dette 

prøveområde. 

 

4128 Udmeldingsversionen skal have status IGANG.  

4129 Det er kun muligt at slette en udmeldingsversion med 

status OPRETTET, KLAR, PREVIEW eller 

GODKENDT. 

 

4200 Institutionen med institutionsnr '{0}' har ikke noget 

institutionsid i XPRS 

 

4201 Brugeren har ikke noget navn i AD.  

4202 Brugeren har ikke nogen e-mail i AD  

4401 Statusskiftet er ikke tilladt. Brugeren har forsøgt et ulovligt statusskift. Hvis en 

beskikkelse er udmeldt eller allokeret afstedkommer der 

en fejl 

4402 Kandidaten kan ikke markeres som supercensor uden Kandidaten kan ikke markeres som supercensor uden 
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at have status 'Indstilllet' eller 'Autoriseret' i 

indeværende termin 

at have status 'Instilllet' eller 'Autoriseret' i indeværende 

termin 

4403 Ugyldig konvertering Ugylding konvertering. En Statuskonvertering er ugyldig 

4404 Kontroller at der er adgang til databasen. KandidatAutorisationProcessor.Save fejlede. 

Forbindelsen til databasen kan være afbrudt eller 

tabeller ændret 

4405 Kontroller at der er adgang til databasen. AutoriseringForm.fillKandidater 

fejlede.,AutoriseringForm.FillKompetenceBox fejlede 

4406 Autorisationer kunne ikke gemmes. KandidatAutorisationProcesser.Save fejlede. Det kan 

være 1)Forbindelse til database er tabt 2) Andre har 

opdateret i data i mellemtiden 3)? 

4407 Kontroller at der er adgang til databasen. AutoriseringForm.fillBehovCombobox fejlede. 

5001 Ukendt prøveområde: {0} Ukendt prøveområde 

5002 Uoverensstemmelse. Der blev logget på webservicen 

med institutionsnummer {0}, men forsøgt indberettet 

med institutionsnummer {1} 

Det institutionsnummer, der blev angivet i 

indberetningsinformationen svarer ikke til AD-

oplysningerne på brugerens logon 

5003 Der var ikke åbent for indberetninger af denne type på 

modtagelsestidspunktet ({0}) 

Der var ikke åbent for indberetninger af denne type på 

modtagelsestidspunktet ({0}), IndberetningProcessor, 

ValidateAndSave 

5004 Institutionsnr. {0} hører ikke under det angivne 

prøveområde ({1}) 

Institutionsnr. {0} hører ikke under det angivne 

prøveområde ({1}). (IndberetningProcessor, 

ValidateAndSave) 

5005 Formatfejl ved validering af XML: "{0} " Formatfejl ved validering af XML 

(indberetningProcessor) 

5006 Censor med CPR-nummer {1} er allokeret til en 

prøvebegivenhed med sin kompetence kode {0}. 

Håndter allokeringen før det er tilladt at lukke 

kompetencen. 

Kompetencen med kode {0} for censor med cpr-

nummer {1} anvendes ved en prøvebegivenhed og må 

derfor ikke afsluttes. 

5007 {0} : Værdien  '{1}' er ugyldig: {2} Simpel valideringsfejl 

5008 Fejl vedr. tidligere indberettet censorkandidat (ikke med 

i denne indberetning) 

Fejl vedr. tidligere indberettet censorkandidat (ikke med 

i denne indberetning) XXX 

5009 Skoleår skal vælges  

5010 Indberetningen kunne ikke deserialiseres. Indberetningen kunne ikke deserialiseres. 

5011 Ugyldigt CPR-nummer Ugyldigt CPR-nummer 

5012 Der er sket en fejl - det samme CPR-nummer ('{0}') 

forekommer flere gange i samme censorindberetning. 

Det samme cpr-nummer må ikke forekomme flere 

gange i samme censorindberetning 

5013 En kandidat må ikke indberettes uden kompetencer. 

Hvis alle kandidatens kompetencer ønskes lukket, skal 

kandidaten udelades helt fra censorindberetningen. 

En kandidat må ikke indberettes uden kompetencer. 

Hvis alle kandidates kompetencer ønskes lukket, skal 

kandidaten udelades fra censorindberetningen. 

5014 Kompentencen '{0}' forekommer flere gange for denne 

censorkandidat i denne indberetning 

Kompentencen {0} forekommer flere gange for denne 

censorkandidat i denne indberetning 

5015 Kandidaten er markeret som permanent udgået, og kan 

ikke opdateres 

Kandidaten er markeret som permanent udgået, og kan 

ikke opdateres 
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5016 Den angivne kompetencekode '{0}' er ikke gyldig for 

dette prøveområde 

Den angivne kompetencekode {0} er ikke gyldig for 

dette prøveområde. Kompetencen findes enten  ikke i 

Kompetence_t eller i Kompetence_Proveomrade_t for 

det påg. prøveområde. 

5017 {0} skal vælges Cpr-nummer skal angives 

5018 Startdato skal ligge før slutdato  

5019 Start- og slutdato skal ligge indenfor skoleårets start- og 

slutdato. 

 

5020 Censoren kan ikke friholdes i den angivne 

friholdelsesperiode, fordi han/hun er allokeret indenfor 

perioden. Censoren er allokeret til et censormøde eller 

en mundtlig prøve på følgende dato/-er: 

 

5021 Der er sket en fejl ved validering af indberetningens 

indhold 

 

5022 En ukendt fejl opstod i den overordnede validering af 

indberetningen 

 

5023 Skoleårsbetegnelsen '{0}' er ikke gyldig for det angivne 

prøveområde ({1}) 

Skoleårsbetegnelsen '{0}' er ikke gyldig for det angivne 

prøveområde ({1}) 

5024 Prøvetermin skal vælges  

5025 Prøveterminbetegnelsen '{0}' er ikke gyldig for det 

angivne prøveområde ({1}) 

 

5026 Det er ikke tilladt at sende opgaver til censors 

privatadresse indenfor dette prøveområde. 

 

5027 Kandidatens adresse skal angives  

5028 Kompetencens slutdato kan ikke ændres til en dato før 

{0:d}, da censoren er beskikket med kompentencen 

indtil denne dato. 

 

5029 Der skal angives gyldige værdier for alle lønoplysninger Der skal angives gyldige værdier for alle lønoplysninger 

5030 Det angivne alternative censursprog {0} er ikke gyldig 

for dette prøveområde 

 

5031 Censoren '{0} {1}' med cprnr. {2} kan ikke friholdes i den 

angivne friholdelsesperiode, fordi han/hun er allokeret 

til et censormøde indenfor perioden. 

Censoren er placeret i en rettegruppe. Friholdelsen er 

afvist. 

5032 Censor '{0}' '{1}' med cprnr '{2}' er placeret i en 

rettegruppe. Derfor kan censoren ikke udelades fra 

indberetning af censorkompetencer. 

Censoren er placeret i en rettegruppe. Derfor kan 

censoren ikke udelades fra indberetning af 

censorkompetencer. 

5033 Censoren kan ikke friholdes i den angivne 

friholdelsesperiode, fordi han/hun er eksaminator 

indenfor perioden. Censoren er eksaminator på 

følgende dato/-er: 

 

5034 Censoren, '{0}' kan ikke længere deltage i rettegruppe 

'{1}' da vedkommende i mellemtiden er blevet skriftlig 

erstatningscensor i rettegruppe '{2}'. Rettegrupper 

genindlæses fra databasen 
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5035 Censors trækprocent skal udfyldes. Censors trækprocent skal udfyldes. 

5036 "{0}" er ikke en gyldig værdi for trækprocent, værdien 

skal være numerisk og ligge i intervallet 0 til 100. 

Værdien for trækprocent skal være numerisk og ligge i 

intervallet 0 til 100. 

5037 "{0}" er ikke en gyldig værdi for 

bankregistreringsnummer, værdien skal være numerisk 

og være på 4 cifre, ex. 2268. 

Værdien for bankregistreringsnummer skal være 

numerisk og være på 4 cifre, ex. 2268. 

5038 "{0}" er ikke en gyldig værdi for bankkontonummer, 

værdien skal være numerisk og være på 1 til 10 cifre, 

ex. 12345678. 

Værdien for bankkontonummer skal være numerisk og 

være på 1 til 10 cifre, ex. 12345678. 

5039 Censor '{0}' '{1}' med cprnr '{2}' er beskikket som 

skriftlig censor og kan ikke slettes. Ret henvendelse 

direkte til CKPE herom. 

Censoren er beskikket til skriftlig eksamen efter dags 

dato og kan derfor ikke slettes fra indberetningen 

5040 Censor med cpnrnr {0} har angivet en eller flere 

ønskede evalueringsformer for kompetencen {1}. Det er 

ikke tilladt for dette prøveområde. 

 

5041 Censor med cpnrnr {0} har angivet flere ønskede 

evalueringsformer for kompetencen {1} end tilladt. Der 

må kun indberettes {2}. 

 

5042 Censor med cpnrnr {0} har angivet ønsket 

evalueringsform {1} for kompetencen {2}. Der må kun 

indberettes {3}. 

 

5043 Censor med cpnrnr {0} er indstillet som skriftlig censor 

med en belastningsgrad på {1} for kompetencen {2}. 

Det er ikke tilladt for denne indstilling. Belastningsgrad 

skal være 100 eller 200. 

 

5044 Censor med cpnrnr {0} har angivet 

evalueringsformen/prøveterminen {1} for kompetencen 

{2} flere gange. Evalueringsform/prøvetermin må kun 

angives en gang pr. kompetence. 

 

5045 Censor med cpnrnr {0} har angivet evalueringsformen 

{1} for kompetencen {2} til prøveterminen {3}. Terminen 

findes ikke i det angivne skoleår i kombination med 

evalueringsformen. 

 

5046 Censor med cpnrnr {0} har angivet evalueringsformen 

{1} for kompetencen {2} til censurområdet {3}. 

Censurområdet for kompetencen findes ikke i XPRS. 

 

5047 Angivne hjeminstitution '{0}' for '{1}' er ikke en XPRS 

institution. Hjeminstitutionen, som blandt andet 

mailkorrespondance sendes til, skal være en XPRS 

institution. 

 

5048 Censor med cprnr {0} har angivet evalueringsformen {1} 

for kompetencen {2} til censurområdet {3}. 

Censurområdet er ikke aktiveret i skoleåret {4} for 

prøveområdet {5} i XPRS. 

 

5049 Censor med cprnr {0} har angivet evalueringsformen {1} 

for kompetencen {2} uden at angive et censurområde. 
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XPRS kræver, at der angives et censurområde i 

skoleåret {3} for prøveområdet {4} i evalueringsformen 

{5}. 

5050 Censor {0} {1} med cprnr {2} er tildelt en aktiv 

rådighedsperiode på datoen {3} og kan ikke slettes. Ret 

henvendelse til UVM herom. 

Censor er optaget af en aktiv rådighedsperiode 

5051 Censor med cprnr {0} har angivet evalueringsformen {1} 

for kompetencen {2} med censurområdet {3}. Der må 

ikke angives censurområde i skoleåret {4} for 

prøveområdet {5} i evalueringsformen {6}. 

 

5100 Læreren med CPR nr '{0}' er allerede indberettet. En 

lærer må kun indberettes én gang i den samme 

prøveplan. 

CprNr skal angives 

5101 Der er flere prøvehold med PrøveholdId '{0}'. Hvert 

prøvehold skal have unikt hold-Id. 

PrøveHoldId skal angives 

5102 For prøveholdet '{0}' er det særlige behov '{1} indmeldt 

flere gange. Særlige behov må kun indmeldes én gang 

for et prøvehold. 

Prøvehold og særligt behov skal angives. 

5103 Læreren med CPR nr '{0}' er ikke tilknyttet et prøvehold. 

Alle lærere skal være tilknyttet et prøvehold. 

CprNr skal angives 

5104 Eleven med CPR nr. '{0}' er allerede registreret tidligere 

i indberetningen og forsøges indberettet igen, i 

forbindelse med et andet prøvehold: '{1}'. En elev må 

kun indberettes én gang i samme indberetning, med ét 

eller flere underliggende prøvehold. 

CprNr skal angives 

5105 Prøveområdet '{0}' er ukendt i XPRS. Prøveområde skal angives 

5106 Skoleåret '{0}' for prøveområdet '{1}' er ukendt i XPRS. Skoleår skal angives 

5107 Prøveterminen '{0}' er ukendt i XPRS. Prøvetermin skal angives 

5108 CPR nr. må ikke være tomt.  

5109 Fornavn er ikke anført for læreren med CPR nr '{0}'. 

Fornavn skal anføres. 

CprNr skal angives 

5110 Efternavn er ikke anført for læreren med CPR nr '{0}'. 

Efternavn skal anføres. 

CprNr skal angives 

5111 Initialer er ikke anført for læreren med CPR nr '{0}'. 

Initialer skal anføres. 

CprNr skal angives 

5112 PrøveholdId skal anføres for et prøvehold.  

5113 Prøveholdnavnet for prøveholdet '{0}' er ikke anført. 

Prøveholdnavnet skal anføres.  

 

5114 Faget med fagnummer '{0}' og niveau '{1}' er ukendt i 

XPRS. 

 

5115 Prøvekoden '{0}' for faget '{1}' og niveau '{2}' er ukendt i 

XPRS. 

 

5116 Prøven '{0}' for prøveholdId '{1}' skal ikke indberettes af 

en af følgende årsager: Prøven er ikke gyldig, prøven 
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har ikke indberetningspligt, eleven har ikke 

indberetningspligt på prøven eller prøven har ikke 

prøvedeltagelse. 

5117 Eksaminationssproget '{0}' er ukendt i XPRS.  

5118 Behovstypen '{0}' på prøveholdet '{1}' er ukendt i XPRS.  

5119 Antal elever på prøveholdet '{0}' indeholder ugyldige 

tegn. 

 

5120 Faget på prøveholdet '{1}' er ikke anført. Faget skal 

anføres. 

 

5121 Niveauet '{0}' på prøveholdet '{1}' er ikke anført. 

Niveauet skal anføres. 

 

5122 Faget med fagnummer '{0}' og niveau '{1}' på 

prøveholdet '{2}' er ukendt i XPRS. 

 

5123 Læreren med CPR nr '{0}' er anført på et prøvehold, 

men læreren findes ikke i indberetningen. 

 

5124 Fornavn er ikke anført for eleven med CPR nr '{0}'. 

Fornavn skal anføres. 

 

5125 Efternavn er ikke anført for eleven med CPR nr '{0}'. 

Efternavn skal anføres. 

 

5126 Stamhold er ikke anført for eleven med CPR nr '{0}'. 

Stamhold skal anføres. 

 

5127 CØSAformål '{0}' er ukendt i XPRS.  

5128 Uddannelsen for CØSAformål '{0}' og 

uddannelsesversion '{1}' er ukendt i XPRS. 

 

5129 Prøveholdet med identifikation '{0}' findes ikke i 

indberetningen. 

 

5130 Prøvefagskategorien kan ikke valideres fordi 

prøveområdet '{0}' er ukendt i XPRS. 

 

5131 Prøvefagskategorien '{0}' er ukendt i XPRS.  

5132 Prøven for faget '{0}', niveau '{1}' og prøvekoden '{2}' er 

ukendt i XPRS. 

 

5133 Fagkategorien kan ikke valideres fordi prøveområdet 

'{0}' er ukendt i XPRS. 

 

5134 Merittypen '{0}' er ukendt i XPRS.  

5135 Merittype skal anføres hvis merit er sat til ja: 'J'.  

5136 Det særlige behov '{0}' er indberettet for prøveholdet 

'{1}', som ikke har skriftlig evalueringsform. Der må kun 

indberettes særlige behov til skriftlige prøver. 

 

5137 Der er indberettet et ugyldigt underfag til prøveholdet 

'{0}', eller også er der indberettet et forkert antal 

underfag til prøveholdet. 

 

5138 Faget '{0}', niveau '{1}' er ikke tilknyttet en uddannelse 

på prøveområdet. 
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5139 Faget '{0}', niveau '{1}' er ikke tilknyttet uddannelsen for 

elev '{2}'. 

 

5140 Faget '{0}', niveau '{1}' er ikke tilknyttet uddannelsen for 

eleven med CPR nr '{2}'. Tidligere og fremtidige prøver 

skal være tilknyttet elevens uddannelse. 

 

5141 Studieretningen er ikke anført for eleven med CPR nr 

{0}. Prøveterminen kræver at studieretning anføres. 

 

5142 Faget '{0}', niveau '{1}' er allerede indberettet for 

prøveholdet '{2}'. Et fag må kun indmeldes én gang for 

et prøvehold. 

 

5143 Læreren med CPR nr '{0}' er allerede indmeldt på faget 

'{1}', niveau '{2}' på prøveholdet '{3}'. En lærer må kun 

indmeldes én gang for et prøveholdfag. 

 

5144 Uddannelsesperioden for eleven med CPR nr {0} er 

allerede indberettet på uddannelsen {1}. En 

uddannelsesperiode må kun indberettes én gang, for 

hver uddannelse, for hver elev. 

 

5145 Merittypen må kun anføres hvis merit er sat til ja: 'J'.  

5146 Den tidligere prøve '{0}' er allerede indmeldt for eleven 

med CPR nr '{1}'. En tidligere prøve må kun indberettes 

én gang, for hver uddannelse, for hver elev. 

 

5147 Eleven med CPR nr '{0}' er allerede indberettet på 

prøveholdet '{1}'. En elev må kun tilmeldes et 

prøvehold, én gang for en uddannelse. 

 

5148 Prøveholdet '{0}' har ikke tilknyttet elever. Alle 

prøvehold skal have tilknyttet mindst én elev. 

 

5149 Der er sendt en indberetning til XPRS, som ikke kan 

modtages. 

 

Indberetningen er af typen {4}, prøveområde {0}, med 

angivelse af skoleår {2}, termin {3} og 

indberetningstidsfrist {1}.  

 

En sådan indberetning er ikke bestilt af XPRS-systemet 

i den udmeldte prøvekalender.  

 

Se den nyeste udmelding af XPRS' prøvekalender for 

en oversigt over datoer, hvor XPRS har ønsket 

indberetninger. 

 

5150 Uddannelsen med CØSAformål '{0}', 

uddannelsesversion '{1}' er tilknyttet en uddannelse, der 

ikke er tilknyttet prøveområdet i prøveterminen. 

 

5151 Prøveholdet '{0}' har ændret prøve siden holdet blev 

indberettet i 'Elever til prøve'. 

 

5152 Prøveholdet '{0}' blev tilknyttet kædeoplysninger ved 

udmeldingen af prøveudtrækket. Den skal derfor også 
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være tilknyttet en kæde i prøveplan-indberetningen. 

5153 Prøveholdet '{0}' er skiftet til en kæde med en anden 

kompetence, og det er ikke tilladt. 

 

5154 Prøveholdet '{0}' afholder ikke prøven på det tidspunkt 

UVM har fastsat. Jvf udmeldte prøvekalender. 

 

5155 Prøveholdet '{0}' er tilknyttet en kæde, hvor der ikke er 

en fælles kompetence. 

 

5156 Prøveholdet '{0}' har et fag eller underfag hvortil der 

ikke er knyttet en kompetence. 

 

5157 Eleven '{0}' er indberettet på prøveholdet '{1}', men 

prøven er ikke gyldig på elevens uddannelse. 

 

5158 Prøveholdet '{0}' har individuel prøveafholdelse, men 

der er tilknyttet flere elever. 

 

5159 Prøveholdet '{0}' har tilknyttet elever, som ikke har et 

prøveafholdelsestidspunkt indenfor prøveholdets 

prøvetidsramme. 

 

5160 Den fremtidige prøve '{0}' er allerede indmeldt for 

eleven med CprNr '{1}'. En fremtidig prøve må kun 

indberettes én gang for hver uddannelse for hver elev. 

 

5161 Ministeriet har påbegyndt tildeling af censorer til 

prøverne, og der kan derfor ikke mere genindberettes. 

 

5162 Prøvestartdato skal ligge før prøveslutdato for elev '{0}' Prøvestartdato skal ligge før prøveslutdato for elev 

5163 Eksaminator '{0}' er optaget af aktiviteten '{1}' på dagen (Regel CII-42) Eksaminator er friholdt på prøvedagen 

5164 Censurkæden {0} indeholder censurfri dage (Regel CII-43) En given censurkæde indeholder dage 

uden prøveafholdelser 

5165 Eleven har {0} mundtlige prøver den {1}. Tilladt antal er 

{2}. 

(Regel CII-40) Elever må højest have et givet antal 

prøver på en dag for en given uddannelse 

5166 Eleven har både tidsafhængige og tidsuafhængige 

prøver den {0}. 

(Regel CII-41) Elever må ikke have tidsafhængige og 

tidsuafhængige prøver på samme dag. 

5167 Der er ikke nok censurkapacitet til {0} den {1}. 

Kapaciteten er {2}, behovet i denne prøveplan er {3}. 

(Regel CII-45) For alle kompetencer skal der være 

kapacitet nok til alle prøvedatoer. 

5168 Der er ikke angivet 'Antal Tilladte Prøver Per Dag' for 

uddannelsen {0}. Kontakt UVM. 

 

5169 Prøveholdet '{0}' mangler en prøvedeltagende lærer 

(må dog ikke komme fra censor faget) 

TD 558; tilføjet i XPRS 2.2 

5170 Eleven med CPR nr. '{0}' er allerede registreret på et 

hold og forsøges yderligere tilmeldt holdet '{1}' som skal 

op i den samme prøve '{2}'. Eleven kan kun tilmeldes 

prøven én gang pr. termin. 

 

5171 Prøveholdet {0} mangler at få angivet et 

prøveafholdelsestidspunkt. Både startdatotid og 

slutdatotid skal angives. 

 

5172 Elev {0} på prøveholdet {1} mangler at få angivet et 

prøveafholdelsestidspunkt. Både startdatotid og 
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slutdatotid skal angives. 

5173 Prøveområdet er ikke konfigureret til indberetning af 

løbende mundtlige prøvehold (Prøvehold  {0}). 

 

5174 Prøveområdet er ikke konfigureret til indberetning af 

løbende skriftlige prøvehold (Prøvehold  {0}). 

 

5175 Der er ingen rådighedsperide der dækker 

afholdelsestidspunktet for prøveholdet {0}. 

 

5176 Indberetning afvist. Ingen prøvehold blev indlæst fordi 

der ikke kan indberettes med løbende censur for 

prøveholdet {0}, da prøveholdet allerede er indberettet. 

 

5177 Elev {0}, kan ikke tilmeldes endnu en prøve den {1}.  

5178 Censurkæden {0} indeholder følgende hellige- og/eller 

weekenddage: {1}. 

 

5179 Prøveholdet "{0}" starter eller slutter på en censurfri 

dag. 

 

5180 Prøveholdet '{0}' mangler en prøveforekomst Prøveholdet mangler en prøveforekomst 

5181 Antal uddannelses perioder er krævet ved indberetning 

af {0} for prøveområde '{1}', elev CPRNR '{2}' 

Antal uddannelses perioder er krævet ved indberetning 

for pågældende prøveområde 

5182 Sidste termin JN er krævet ved indberetning af {0} for 

prøveområde '{1}', elev CPRNR '{2}' 

Sidste termin JN er krævet ved indberetning for 

pågældende prøveområde 

5183 Tvungen prøve er krævet ved indberetning af {0} for 

prøveområde '{1}', elev CPRNR '{2}' 

Tvungen prøve er krævet ved indberetning for 

pågældende prøveområde 

5184 Prøvefagskategori krævet ved indberetning af {0} for 

prøveområde '{1}', elev CPRNR '{2}' 

Prøvefagskategori er krævet ved indberetning for 

pågældende prøveområde 

5185 Indmeldt-udtrukket JN krævet ved indberetning af {0} 

for prøveområde '{1}', elev CPRNR '{2}' 

Indmeldt-udtrukket JN er krævet ved indberetning for 

pågældende prøveområde 

5186 Uddannelsesperiodenummer er krævet ved 

indberetning af {0} for prøveområde '{1}', elev CPRNR 

'{2}' 

Uddannelsesperiodenummer er krævet ved 

indberetning for pågældende prøveområde 

5187 Prøveholdet '{0}' mangler en prøvedeltagende lærer på 

et eller flere underfag. 

 

5188 Indberetning afvist: Prøvehold ({0}) for samlet censur 

må ikke indberettes, hvis de i forvejen er indberettet 

som løbende censur. 

 

5200 Prøveholdet {0} er ikke indberettet med løbende 

censur. 

 

5201 Der er ikke oprettet prøveplan for prøveterminen {0}.  

5202 Eksaminationssproget {0} for prøveholdet {1} er ikke 

identisk med eksaminationssproget {2} for andre 

prøvehold i kæden. 

 

5203 Prøveholdet {0} angivet for eleven {1} er ikke angivet 

som prøvehold i forespørgslen. 

 

5204 Prøveområdet {0} er ikke konfigureret til justering af  
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elevantal for løbende indberetninger. 

5205 Prøveområdet {0} er ikke konfigureret til at justere 

elevantal for løbende indberetning. 

 

5501 Der er endnu ikke udmeldt censorer for prøveterminen 

{0} 

Der er endnu ikke udmeldt censorer for prøvetermin 

5502 Evalueringsformen skal være mundtlig. Evalueringsformen skal være mundtlig. 

5503 Der kunne ikke findes en erstatningscensor Der kunne ikke findes en erstatningscensor 

5504 Institutionsnummer '{0}' har et ugyldig format. Decimal 

forventes. 

Institutionsnummer har ugyldig format. Decimal 

forventes. 

5505 Prøvetermin '{0}', skoleår '{1}', institution '{2}' og 

prøveområde '{3}' er ikke sammenhængende. 

Prøvetermin, skoleår, institution og prøveområde er 

ikke sammenhængende. 

5506 Der er ingen tidligere udmeldte censorer for den 

angivne prøveafholdelse. 

Der er ingen tidligere udmeldte censorer for den 

angivne prøveafholdelse. 

5507 Perioden fra '{0}' til '{1}' ligger ikke indenfor den 

mundtlige prøveperioden for prøveterminen. 

Perioden ligger ikke indenfor den mundtlige 

prøveperioden for prøveterminen. 

5508 Perioden fra '{0}' til '{1}' er ikke gyldigt. Startdato skal 

ligge før slutdato. 

Perioden er ikke gyldigt. Startdato skal ligge før 

slutdato. 

5509 Prøvekode '{0}', fagkode '{1}' og niveau '{2}' stemmer 

ikke overens med den angivne prøveafholdelse. 

Prøvekode, fagkode og niveau '{2}' stemmer ikke 

overens med den angivne prøveafholdelse. 

5510 Fagnummer for prøveafholdelsen '{0}' har et ugyldig 

format. Decimal forventes. 

Fagnummer for prøveafholdelsen har et ugyldig format. 

Decimal forventes. 

5511 Fagnummer for den tidligere tildelte censor '{0}' har et 

ugyldig format. Decimal forventes. 

Fagnummer for den tidligere tildelte censor har et 

ugyldig format. Decimal forventes. 

5512 Det angivne prøvehold med id '{0}' findes ikke. Det angivne prøvehold findes ikke. 

5513 Den ny tildelte censor med kandidatId '{0}' findes ikke. Den ny tildelte censor findes ikke. 

5514 Den censor der søges erstattes, Cprnr. : {0} er ikke 

udmeldt af XPRS eller skriftet via Hent Mdt. 

Erstatningscensor. Indset eventuelt den tidligere 

udmeldte censor, og søg derefter efter en 

erstatningscensor 

Cprnr kunne ikke findes blandt de tidligere allokerede 

censorer til det aktuelle prøvehold  

5515 Den indberettede nye dato ligger på en {0}. Den 

indberettede dato var '{1}' 

Den indberettede nye dato ligger på en {0}. Den 

indberettede dato var '{1}' 

6100 Start og slutdato for faggruppen (faggruppe id {0}) 

ligger ikke indenfor fagets start og slutdato (fag id {1}). 

 

6101 Der findes allerede en faggruppering (faggruppering id 

{0}) der indeholder faget (fag id {1}) med overlab i 

datointervallet {2}-{3} for "fag_faggruppering" id {4}. 

 

6102 Det er ikke tilladt at slette fra tabellen {0}.  

6103 Det er ikke tilladt at slette fra {0}. Slutdato sættes på 

faget i Cøsa hvorefter oplysninger ikke benyttes 

længere. 

 

6104 Det er ikke tilladt at slette fra {0}. Slutdato sættes på 

fagets tilknytning i CØSA, hvorefter oplysninger ikke 
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benyttes længere. 

6105 Start og slutdato for det faste underfag  ("faste 

underfag" id {0}) ligger ikke indenfor "hovedfagets" start 

og slutdato (fag id {1}). 

 

6106 Start og slutdato for det faste underfag  ("faste 

underfag" id {0}) ligger ikke indenfor fagets start og 

slutdato (fag id {1}) i xprs$fag_v. 

 

6107 Faget (fag id {0}) er ikke markeret til at skulle kunne 

have underfag, som man forsøger at oprette ved "faste 

underfag" id {1}. 

 

6108 Faget (fag id {0}) er ikke knyttet til en 

uddannelse/prøveområde der er gyldig for 

kompetencen (kompetence id {1}), for kompetencefag 

id {2}. 

 

6109 Start og slutdato for kompetencefaget  (kompetencefag 

id {0}) ligger ikke indenfor "referencefagets" start og 

slutdato (fag id {1}). 

 

6110 Faget (fag id {0}) findes allerede med overlab i 

datointervallet {1}-{2} for kompetencefag id {3} 

 

6111 Den korte betegnelse "{0}" i tabellen 

"xprs$kompetence_t" er dubleret indenfor prøveområde 

id {1}, (fejler ved indsættelse af kompetence id {2}, fag 

id {3}). 

 

6112 Der må ikke slettes fra tabellen {0}. I stedet lukkes 

fagenes tilknytning til kompetencen. 

 

6200 Slutdato kan ikke sættes så længe fagkonsulenten 

(fagkonsulent id {0}) er tilknyttet en kommission. 

 

6201 Både postnummer og gade skal udfyldes ved danske 

adresser, for kandidat id {0}. 

 

6202 Der må ikke angives udenlandske adresseoplysninger 

samtidig med danske adresseoplysninger, for kandidat 

id {0}. 

 

6203 Både "Land" og den første adresselinje skal udfyldes 

ved udenlandsk adresse (mangler for kandidat id {0}) 

 

6204 Der må ikke angives danske adresseoplysninger 

samtidig med udenlandske adresseoplysninger (for 

kandidat id {0}) 

 

6205 Start og slutdato for censorbeskikkelsen 

(censorautorisation id ({0}) ligger ikke indenfor 

prøveterminens start og slutdato (provetermin id {1}) 

 

6206 Supercensor må ikke sættes til ja: 'J' for 

censorautorisation id ({0}), når censorstatus er {1} 

 

6207 Beskikkelsen for censorautorisation id {0}, kan ikke 

slettes fordi den er offentliggjort, og/eller fordi censor er 

allokeret til et prøvehold i prøveterminen. 
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6208 Censorstatus kan ikke være "indstillet" når beskikkelsen 

er offentliggjort den {0} for censorautorisations id {1} 

 

6209 Censorbeskikkelsen (censorautorisation id {0}) er 

allokeret på hold indenfor prøveterminen og kan derfor 

ikke sættes til status lukket, sæt i stedet en slutdato. 

 

6210 Seneste indberetning id for kandidat_komp_indb_id: 

{0}, skal angives når institutions id ikke peger på 

"eksterne kandidaters institution". 

 

6211 Send til privatadresse må ikke sættes til ja: "J" for {0}. 

da det ikke er tilladt for nogen af kandidatens 

prøveområder. 

 

6212 Emailadresse skal angives for eksterne kandidater 

({0}). 

 

6213 {0} er allokeret til fremtidige censorbegivenheder, tjek 

kandidatens kalender og erstat censoraktiviteter inden 

permanent udgået sættes til ja: "J" 

 

6214 {0} er registreret som fagkonsulent, afmeld først disse 

aktiviteter inden permanent udgået sættes til ja: "J" 

 

6215 {0} er autoriseret eller står til at blive autoriseret som 

kommissionsmedlem, angiv slutdato for 

kommissionsmedlemskab, inden permanent udgået 

sættes til ja: "J". 

 

6216 Max belastningsprocent er sat for censorautorisation id 

{0}, men censoren har pt. ingen aktiviteter som 

fagkonsulent og må derfor ikke have en max 

belastningsprocent. 

 

6217 Start og slutdato for kommissionsportefølje id {0}, ligger 

ikke indenfor kommissionsperiodens start og slutdato. 

 

6218 Prøven (prøve id {0}) findes allerede med overlab i 

datointervallet {1}-{2} for kommissionsportefølje id {3} 

 

6219 Start og slutdato for kommissionsmedlem id {0}, ligger 

ikke indenfor kommissionsperiodens start og slutdato. 

 

6220 Kommissionsperiodens (kommissionsperiode id {0}) 

datointerval {1}-{2} overlapper en eksisterende periode 

for prøveområdet (prøveområde id {3}). 

 

6221 Slutdato er ændret for kommissionsmedlem id {0}, men 

offentliggjortdato er ikke blankstillet. 

 

6222 {0} er beskikket til en fremtidig prøvetermin, fjern 

beskikkelsen inden kandidaten markeres som 

permanent udgået. 

 

6223 Start og slutdato for censorbeskikkelsen 

(censorautorisation id {0}) er ikke indeholdt i 

kandidatkompetencens start- og slutdato (kandidat 

kompetence id {1}) 

 

6300 Prøvens (prøve id {0}) fag er ikke tilknyttet den  
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uddannelse der er angivet for eleven (uddannelses id  

{1}) i prøveterminen. 

6301 Uddannelsen (uddannelse id {0}) er ikke tilknyttet 

prøveområdet i prøveterminen for elev (elev id {1}). 

 

6302 Fag id ({0}) skal svare til prøveholdets fag (fag id {1}) 

når underfagkode = INGEN. 

 

6303 Prøveholdets fag har faste underfag, men fagid ({0}) 

svarer ikke til et af disse. 

 

6304 Fag id ({0}) er ikke tilknyttet en gyldig 

prøvetermin/uddannelse. 

 

6305 Problemer med relation mellem uddannelse id ({0}) og 

prøveområde for elev id ({1}). 

 

6306 Studieretningsfagene for elevuddannelse id ({0}) er ikke 

tilknyttet uddannelse id ({1}). 

 

6307 Der er angivet studieretningsfag for elevuddannelse id 

({0}), men de er ikke tilknyttet uddannelse id ({1}). 

 

6308 Prøvens (prøve id {0}) fag er ikke tilknyttet den 

uddannelse der er angivet for eleven (uddannelses id  

{1}) i prøveterminen. 

 

6309 Prøvens (prøve id {0}) fag er ikke tilknyttet den 

uddannelse/prøveområde der gælder for prøveplanen 

(proveplan id  {1}) i prøveterminen. 

 

6310 Merittype kan ikke sættes så længe der står nej: "N" i 

merit, (elev på uddannelse id {0}). 

 

6311 Censorfag_jn er ikke sat til ja: "J", derfor skal 

"censorfag sat af" være blank, for pp_hold_underfag_id 

{1}. 

 

6312 Der er flere censorfag der er markeret med ja: "J" for 

provehold id {0} (fejler ved indsæt af "pp hold underfag 

id" {1}). 

 

6400 Prøvens (prøve id {0}) fag er ikke tilknyttet en 

uddannelse på det prøveområde i den pågældende 

prøveterminPrøvens (prøve id {0}) fag er ikke tilknyttet 

en uddannelse på det prøveområde i den pågældende 

prøvetermin som censormødet (censormøde id {1}) er 

tilknyttet. 

 

6401 Prøvetermin må ikke udfyldes for denne 

indberetningstype (indberet kalender id {0}). 

 

6402 Skoleår skal udfyldes for denne indberetningstype 

(indberet kalender id {0}). 

 

6403 Prøvetermin skal udfyldes for denne indberetningstype 

(indberet kalender id {0}). 

 

6404 Skoleår må ikke udfyldes for denne indberetningstype 

(indberet kalender id {0}). 
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6405 Indberetningens tidsfrist ({0}) skal ligge indenfor 

indberetningsperioden ({1} - {2}) 

 

6406 Prøvetermin må ikke udfyldes for denne 

indberetningstype (udmeld kalender id {0}). 

 

6407 Skoleår skal udfyldes for denne indberetningstype 

(udmeld kalender id {0}). 

 

6408 Prøvetermin skal udfyldes for denne indberetningstype 

(udmeld kalender id {0}). 

 

6409 Skoleår må ikke udfyldes for denne indberetningstype 

(udmeld kalender id {0}). 

 

6410 Offentliggørelsesdato ({0}) skal ligge efter 

udmeldingsdatoen ({1}). 

 

6411 Intern planlægningsdato ({0}) skal ligge før 

udmeldingsdatoen ({1}) 

 

6412 Prøven (prove_id {0}) skal være skriftlig 

(tidsuafhængig). 

 

6413 Censormødets dato ({0}) skal være placeret i 

prøveterminen ({1}) 

 

6414 Den mundtlige prøveperiode ({0}) skal være placeret i 

prøveterminen ({1}) 

 

6415 Det skriftlige prøvetidspunkt ({0}) skal være placeret i 

prøveterminen ({1}) 

 

6416 Prøveid {0} skal pege på en prøve med skriftlig 

evalueringsform. 

 

6417 Prøven (prove_id {0}) er allerede tilknyttet et andet 

censormøde i prøveterminen. 

 

6418 Prøven (prove_id {0}) er allerede tilknyttet et 

censormøde på et andet tidspunkt i en andet 

prøvetermin i sambelastningsgruppen 

 

6419 Censormødets (censormode id {0})tidspunkt kan ikke 

flyttes, da der er prøver på mødet som findes på andre 

censormøder i sambelastninggruppen, som skál finde 

sted samtidig. 

 

6420 Censormøde dobbeltbooking.  

6500 Kædeløbenummer {0}, er dubleret i kæde {1} for 

prøveudtræk id {2} (fejler under indsættelse af 

proveudtræk_hold_id {3}) 

 

6501 Der optræder forskellige kompetence_id for kæde {0} i 

proveudtræk id {1} (fejler under indsættelse af 

proveudtræk_hold_id {2}) 

 

6502 {0} (fejl ved indsætning af proveudtrek_hold_id {1})  

6503 Rækken skal oprettes med status "GOD" (fejler under 

indsættelse af proveudtræk_id {0}). 
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6504 Prøvefagsudtrækket er udmeldt og der må ikke 

opdateres, sæt i stedet status til "UAK" og opret evt. nyt 

udtræk. (fejler ved prøveudtrek_id {0}). 

 

6505 Kun rækker med status "GOD" kan slettes. Hvis 

prøveudtrækket er udmeldt sættes status til "UAK". 

(fejler ved proveudtrek_id {0}). 

 

6506 Der findes allerede en "UAK" række for nøglen 

institution_id {0} og provetermin_id {1} med 

historikversion {2}. Historikversion for nuværende 

"UAK" række (proveudtrek_id {3}) skal derfor stige med 

1. 

 

6700 '{0}' er ikke muligt for udtræks ID '{1}', da status for 

udtrækket er '{2}'. 

 

6701 Ulovlig statusskift for indberetning id {0}, fra status {1} til 

status {2}. 

 

6702 Bemærkning skal angives ved 2. udmeldingsversion 

samt efterfølgende versioner (fejler ved udtræk id {0}). 

 

6703 Bemærkning skal angives ved 2. udmeldingsversion 

samt efterfølgende versioner. 

 

6800 Institutionen har indberettet til prøveområdet i en 

kalenderperiode der slutter den {0}. Slutdato skal derfor 

ligge efter denne dato, (fejl ved indsæt af "institution 

prøveområde id" {1}). 

 

6900 Der er knyttet "dynamisk" sql til denne klynge, som 

derfor ikke må få typen "STATISK". Slet sql eller opret 

ny klynge. (fejler ved klynge_id {0}). 

 

6901 Rækken skal vedhæftes en klynge med klyngetype 

"dynamisk". (fejler ved klynge_sql_id {0}). 

 

6902 {0} skal udfyldes. (fejler ved landomrade_id {1}).  

6903 Postnummer fra må ikke være større end postnummer 

til. (fejler ved landomrade_id {0}). 

 

7000 Der er uoverensstemmelse mellem parametre 

(parameter_id {0}) og parametersættets 

(parameter_set_id {1}) "tidsafhængig censur" kolonne. 

 

7001 Aktuelt prøveområde {0} og aktuel prøvetermin {1} for 

brugeren {2} passer ikke sammen. 

 

7002 Aktuelt prøveområde og aktuel prøvetermin skal begge 

være udfyldte for bruger {0} 

 

7100 Allokering fejlede med følgende besked: \r\n {0} \r\n 

StackTrace: \r\n {1} 

 

7101 Der skal angives mindst én prøvetermin  

7102 FindCensorerMedKompetence må ikke kaldes før 

datastrukturen er klar 

 

7103 TextArray2D.SetDimensions() skal kaldes før andre  
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datamanipulations metoder 

7104 Dimensioner er allerede blevet sat  

7105 Antallet af kolonner kan ikke være 0  

7106 Antallet af rækker kan ikke være 0  

7107 Ukendt rejsezonenummer : {0}  

7108 Der blev fundet {0} evalueringsformer med censurnorm 

\"MDT\", men der skulle have været én og netop én 

 

7109 Manglende implementering for RegelSamling: {0}  

7110 Manglende indlæst kompetence for censorid {0} med 

kompetenceid {1} 

 

7111 Fejl i data: Der var {0} indstillinger for kørselsparameter 

{1} til den automatiske allokering 

 

7112 Forkert antal defaultparametre fremsøgt for 

parameterId {0} 

 

7113 CensorKædeMatrix er ikke klargjort  

7114 Censor for Autorisation {0} ikke fundet  

7115 Indentation cannot be less than or equal to zero  

7116 Kompetencen er ikke tilknyttet det prøveområde hvor 

kandidaten autoriseres (censorautorisation id {0}). 

 

7117 Kandidaten har friholdelse/karens på dato for prøvens 

afholdelse (mdt) / censormødet (skr) 

(CensorPåHoldAllok ID {0}). 

 

7118 Kandidatens autorisering er ikke længere gyldig 

(CensorPåHoldAllok ID {0}). 

 

7119 Faget ({0}) må ikke tilknyttes/afknyttes kompetencen 

({1}) midt i en prøvetermin. 

 

7200 Fase 1: Snit af den samlede kompetencebelastning 

over -norm kan ikke beregnes, fordi summen af 

kompetencenorm er nul. 

 

7201 Fase 1: Kompetence med id {0} har en tom 

underfagsliste. 

 

7202 Fase 1: Kan ikke udtrække et censorfag fra en tom 

underfag liste. 

 

7203 Fase 1: Underfag med id {0} har ikke et prøvehold 

tilknyttet. 

 

7204 Fase {0}: Prøvehold med id {1} har ikke et udtrukket 

underfag. 

 

7205 Fase 1: Underfag med id {0} har ingen kompetence 

tilknyttet. 

 

7206 ORMapper: Underfag række med id {0} har ingen 

kompetence tilknyttet. 

 

7207 ORMapper: Underfag række med id {0} har mere end  
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en kompetence tilknyttet. Kompetence med id {1} 

anvendes. 

7208 ORMapper: Beskikkelse med id {0} har ingen censor 

tilknyttet. 

 

7209 ORMapper: Der er ingen beskikkelser i prøvetermin {0} 

for underfag række {1}. 

 

7210 Fase 2.6. Censurpakkens ({0}) prøveholdliste 

indekseret forkert med startindex {1} og {2} antal 

elementer. 

 

7211 ORMapper: Fejl ved indlæsning af inhabiliteten. Dato 

sættes til DateTime.MinValue. 

 

7212 ORMapper: Fejl ved indlæsning af inhabiliteten. 

KandidatCprNr sættes til ''. 

 

7213 ORMapper: Fejl ved indlæsning af inhabiliteten. 

KandidatId sættes til 0. 

 

7214 ORMapper: Fejl ved indlæsning af inhabiliteten. 

InstitutionId sættes til 0. 

 

7215 ORMapper: Fejl ved indlæsning af inhabiliteten. 

LærerCprnr sættes til ''. 

 

7216 Ukendt inhabilitetstype {0}. Inhabiliteten ignoreres.  

7217 Skoleår skal starte d. {0}  

7218 Skoleår skal slutte d. {0}  

7219 Allokering til censurpakke {0} med {1} elever er ikke 

mulig 

 

7220 Der mangler indlæsning af data for kandidat {0}  

7221 Fase {0}: Uendelig løkke detekteret. Afbryder 

behandlingen af dette trin. 

 

7222 Datafejl: Der er fundet {0} elever på prøvehold {1}.  

7223 ORMapper: Prøvehold {0} har ingen elever. 

Prøveholdet oprettes ikke. 

 

7224 Fase 4 datafejl: Beskikkelse med kompetence {0} 

findes ikke for censor {1} ved allokering af prøvehold 

{2}. 

 

7225 Fase 2: Prøvehold {0} har ikke et gyldigt 

eksaminatorsæt. 

 

7226 Prøvehold {0} kunne ikke slettes fra censurpakke 

dictionary. Prøveholdet findes ikke under nøglen: {1}. 

 

7227 Censurpakken kunne ikke slettes fra censurpakke 

dictionary. Censurpakken findes ikke under nøglen: {0}. 

 

7228 Kørselsparameter {0} findes ikke i parameter_t tabellen.  

7300 Feltet {0} har ugyldigt indhold, fordi {1}. Inberettede 

værdi er {2} 

Feltnavn, fejl ved feltets indhold, feltets indberettede 

værdi  
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7301 {0} eksisterer allerede i denne indberetning. Gentagen 

CPR nummer er {1} 

Specificer som første argument elev, censor, lærer og 

det berørte cprnummer som andet arg. 

7302 Indberettede værdier til opslag af {0} for {1} findes ikke i 

databasen. 

Specificer f.eks. (uddannelse) for arg 0 og som arg 1 

specificeres (elev med cpr nummer xxxxxxxxx) 

7303 Inkonsistens i data fundet. Der mangler {0} for {1} med 

{2} {3} 

F.eks. Der mangler elev_uddannelse for elev med CPR 

2342342342 

7304 Prøveholdet {0} afvises, idet underfag_kode for 

prøveholdet er sat til {1}, og der er angivet {2} ugyldige 

underfag 

Til check CII-9, prøvehold holdidentifikation angives 

sammen med antallet af ugyldige underfag 

7305 Der er angivet flere elever på et hold hvor 

prøveafholdelsesformen er INDIVIDUEL. Prøveholdet 

er {0} 

Til check CII-23, kun en elev på prøvehold med 

individuel prøveafholdelse 

7306 Prøveholdet {0} er tilknyttet et fag eller uddannelse med 

indberetningspligtkoden {1} som ikke er tilladt 

Til check CII-7, Angiv prøvehold-identifikation og 

indberetningspligt-kode 

7307 Prøveholdet {0} er tilknyttet et fag eller uddannelse hvor 

prøve_deltagelsekode_{1} {2} ikke er tilladt 

Til check CII-7, Angiv prøvehold-identifikation og MDT 

eller SKR samt prøvedeltagelsekode 

7308 Prøveholdet {0} er tilknyttet et fag eller uddannelse hvor 

centralcensurkode {1} ikke er tilladt 

Til check CII-7, Angiv prøvehold-identifikation og 

centralcensurkode 

7309 Manglende data, ingen {0} er indberettet F.eks. Manglende data, ingen elev er indberettet 

7310 Der er ikke overensstemmelse mellem prøvens fag ({0}) 

og censors fag ({1}) for prøvehold '{2}' 

Uoverensstemmelse mellem prøvefag og censor fag i 

indberetning 

7311 Elevens prøvehold ({0}) er i prøve ({1}) som ikke er 

gyldig på uddannelsen 

Prøve ugyldig på uddannelse 

7312 Uddannelsesversion er ikke godkendt i CØSA for elev 

med CPR nummer: {0} 

Uddannelsesversionen er ikke godkendt 

7313 Der mangler et fast underfag ({0}) til prøvens fag ({1}) 

for prøvehold '{2}' 

Fast underfag mangler 

7314 Der indberettes et underfag ({0}), som ikke er et fast 

underfag til prøvens fag ({1}) for prøvehold '{2}'. 

Uoverensstemmelse mellem censor fag og faste 

underfag i indberetning 

7315 Uddannelsesversion er lukket inden prøveterminen for 

elev med CPR nummer: {0} 

Indberetning skal checkes mod en lukket uddannelse 

7316 Prøven for fagnummer {0}, niveau {1}, prøvekode {2} er 

lukket 

 

7317 Eleven {0} er tilknyttet prøveholdet {1} mere end 1 gang  

7318 Eleven {0} er tilknyttet uddannelsen {1} version {2} i 

perioden {3} mere end 1 gang 

 

7319 Prøveholdet {0} er angivet mere end 1 gang  

7320 Evalueringsformen til prÃ¸veholdet {0} er ikke i 

overensstemmelse med indberettet 

 

7400 Sqlprocedurenavn er null for hændelsestype {0} og 

hændelsestypenavn {1} 

 

7401 Hændelsestypenavnet {0} for hændelsestype {1} findes 

ikke i konfigurationen 

 



Side 22 
 

7402 Der findes ingen konfigurerede hændelser til 

hændelsesjobbet 

 

7403 Den kaldte stored procedure {0} findes ikke  

7404 Der skete en fejl ved fremfinding af dagens meddelelser 

til XPRS 

 

7405 Illegalt prøveområde {0} ved visning af 

hændelsesabonnementer 

 

7406 Der er ikke nogen mundtlig prøveperiode for denne 

termin, og mundtlige prøver kan derfor ikke indberettes 

 

7407 Ugyldige data angivet for evalueringsform  

 

 


