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Digitale KOT-ansøgninger 
- fra modtagelse til optagelse 
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Overførsel til EASY 
• Når en digital ansøgning er afsluttet på www.optagelse.dk, hentes den 

automatisk over i EASY via jobbet B668 ”Afhentning af KOT-ansøgere” 
• Det gælder også ansøgninger uden NemID, der er ”frigivet” på www.optagelse.dk 

• B668 afvikles automatisk 2 gange dagligt 

• På B671 ”Datamodtagelse fra Optagelse.dk” kan man overvåge 
afhentningsjobbene 

 

 

 

http://www.optagelse.dk/
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Modtaget i EASY 
 

• Ansøgningerne ses i EASY i vinduet B669 ”Modtagne KOT-ansøgere”. 

• Nye ansøgninger har ”-” i feltet ”Til venteliste” 
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Detailoplysninger 
• I ”Detailoplysninger” kan følgende ses på den enkelte ansøger 
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Ansøgeres filarkiv 
• I ”Ansøgers filarkiv” kan ansøgningen og evt. bilag ses i xml- og pdf-format, og 

åbnes via knappen ”2. Åben fil” hvorfra den kan udskrives 
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Overførsel til ventelisten 
 

 

 

 

 

• For at overføre ansøgninger til A594 ”Venteliste for fuldtidsuddannelse” sættes 
”J” i feltet ”Til venteliste” 

 

• B670 ”Overførsel af KOT-ansøgere fra optagelse.dk til venteliste” startes når 
der trykkes gem, og ansøgningerne findes på A594 når jobbet er færdig 

 

• Ansøgninger der modtager nye bilag får status ”M” i feltet ”Til venteliste” 
(selvom der står ”N” i ”Findes på venteliste” er de dog stadig på A594) 
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Tjek af B670 
 

 

 

 

 

 

• B670 kan ende i Advarsel og det skyldes oftest 3 problemer 
• KOT-gruppe 10 og 20 findes ikke på A912 

 

• Postnummer findes ikke på A630 

 

• Landekode findes ikke på A628 
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Ventelisten 
• Behandling af ansøgningerne foretages på A594 

• (der henvises til den administrative KOT-vejledning) 
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Indberetninger til KOT 
• EASY kan lave filer til indberetning til KOT, og disse skal uploades på 

www.kot.dk i den ”fødte” form 

 

 KOT’s indberetning Job i EASY 

Indberetning af direkte optagne (K16) R041 

Indberetning af ansøgere (K17) R042 

Indberetning af afmeldte ansøgere (K18) R043 

Indberetning af 2. runde optagne (K19) R044 

Indberetning af ansøgere til vinteroptag (K20) R045 

Indberetning af ansøgere der har takket nej (K21) R046 
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Optagelsesstatus 
• Efter indberetning til KOT (15/7) og midtvejstilbagemelding behandler KOT 

alle ansøgere, og når svaret udsendes til skolerne, sendes også et elektronisk 
svar, der indlæses i EASY. Svaret ses i feltet ”KOT-svar” 

 

 

 

 

 

• KOT-svaret kan have følgende værdier, og kan bruges som afgrænsning på 
flettefilen B594, der f.eks. kan bruges til optagelsesbreve. 

 Kode Tekst Optaget 

01-09 Optaget J 

10 Ikke optaget N 

11-12 Clearet Blank 

20-29 Annulleret Blank 
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Klar til SU og studiestart 
• Placering på skoleforløb, oprettelse af elev på fuldtidsuddannelse og tilknytning 

til elevafdeling i én arbejdsgang 
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Udenlandske ansøgere 
• Inden ansøgere med fiktivt cpr.nr. (med bogstaver i) overføres til ventelisten, 

tilføjes EASY-cpr.nr. og KOT-cpr.nr på B669 

 

 

 

 

 

• Når ansøgeren er overført til ventelisten, 

er der automatisk oprettet en person med 

EASY-cpr.nr., og persondata er udfyldt ud  

fra ansøgningen. 

 

 

 

 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

02-04-2013 

EASY-konference 20. og 21. marts 2013 Side 13 

Udskrifter og flettefil 
 

• B680 ”Modtagne KOT-ansøgere” (lang skærmkopi af B669) 

• B672 ”KOT-ansøgere, kartotek” (detailoplysninger) 

• B683 ”KOT-ansøgere med eksamensresultater 

• B594 ” Flettefil til personer på venteliste” 
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Udfordringer 
• Ansøgningsfil og bilag hentes flere gange 

• Løses i patch frigivet 19/3-13 

 

• Der kan være problemer med at forskellige brugere har A594 og B669 åbent 
samtidigt 

• Løses i patch frigivet 19/3-13 

 

• Ansøgninger får status ”Nye bilag” på B669 uden at der er nogen nye bilag 
• Løses i patch frigivet 19/3-13 
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Fif 
• Træk i kanten på B669, så det viser de sidste kolonner 

 

• B594 - flettefil 
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Hjælp og vejledninger 
 

• Der findes hjælp på www.admsys.uni-c.dk og www.kot.dk 

 

• EASY-konsulenter 
• Lena Dalsgaard, Erhvervsakademi Dania 

• Mail Lda@eadania.dk 

• Tlf. 87 11 43 35 

http://www.admsys.uni-c.dk/
http://www.admsys.uni-c.dk/
http://www.admsys.uni-c.dk/
http://www.kot.dk/
mailto:Lda@eadania.dk

