
Generering/udstedelse og indsendelse af beviser 

Fejlkode: 
 

Hvad betyder det? Hvad skal der gøres? 

 
Kursisten har ikke et gyldigt CPR-nummer (041190-
abc1) - erstatnings CPR-numre kan ikke indberettes 
 

 
Kursistens CPR-nummer er ikke et rigtigt CPR, 
og beviset kan derfor ikke indsendes. 

 
Hvis kursisten har et rigtigt CPR, skal der rettes til 
det på kursistens stamdata. Hvis kursisten ikke har 
et rigtigt CPR, kan beviset ikke indsendes, og 
indsendelsen skal i stedet slettes. Marker linjen, 
vælg funktioner og slet. 
 

 
En eller flere af prøvebevisets prøvekarakterer findes 
ikke længere på prøvebeviset. Årsagen kan være at 
karakteren medtages 
 

 
Hvis karakteren er medtaget på et fuldt 
HFE/HF2 bevis, kan der ikke også udstedes et 
prøvefagsbevis. 

 
Hvis karakteren er med på det fulde bevis, skal 
prøvebevisets indsendelse slettes. 
Hvis karakteren ikke skal medtages på det fulde 
bevis, skal der ændres til ”ikke medtages” – 
herefter kan prøvebeviset indsendes. 
 

 
Fejl i EXDB: 10006 - 1 error(s) discovered during 
validation:  Error 1: Expected element 
'TestGrade@/newSchemas/' before the end of the 
content in element Certificate@/newSchemas/ - XML: 
<xml-fragment/> 
 

 
Det er prøvebeviser, der skal slettes.  

 
Se bilag 1 

 
Fejl i EXDB: 10006 - 2 error(s) discovered during 
validation:  Error 1: Expected element 
'PersonSurnameName@/newSchemas/' instead of 
'CivilRegistrationNumber@/newSchemas/' here in 
element PersonDetails@/newSchemas/ - XML: 
<CivilRegistrationNumber 
xmlns=/newSchemas/">3004913409</CivilRegistratio

 
Kursisten mangler oplysninger på sit stamblad. 
Tjek at der er registreret et efternavn. 

 
Oplysningerne skal findes og skrives på kursistens 
stamblad i Ludus. 



nNumber>  Error 2: Expected element 
'PersonSurnameName@/newSchemas/' before the 
end of the content in element 
PersonDetails@/newSchemas/ - XML: <xml-
fragment/>" 
 
 

Karakteren har ikke en gyldig prøveform (Andet) 
 
Det kan betyde at der ikke er markeret de 
korrekte prøveformer på selve fagkoden. 

 
Tjek på den pågældende fagkode, at der er sat 
flueben ved de korrekte prøveformer. 
 

 

Karakterens fagkode er ikke i kodebroen (faget 5288I 
har ikke tilknyttet et XPRS-fag) 

 
Der er brugt en udgået fagkode, eller selve 
faget er udgået. 

 
Hvis der er brugt en udgået fagkode, rettes til den 
nye fagkode, og beviset kan indsendes korrekt. 
 

 
Offentliggørelsesdato og -tid skal være 
udfyldt                                                                

 
Der mangler dato eller flueben ved 
offentligørelsespunkterne på de pågældende 
eksamensmoduler. 
 

 
Det kan rettes af én gang. Se bilag 2. 

 


