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VEU Consumer - Vejledning til IFrame af skolens kurser 
 

NOTAT  

Af: Micah Klitgaard 

 

 

IFrame af skolen kurser 

 
Dokumentet indeholder en beskrivelse af, hvordan skolerne kan vise deres kurser i en IFrame 
på en vilkårlig webside. 
 
Eksempel på webside med IFrame: 
 
<html>  
  <head>  
    <title>IFrame eksempel</title>  
  </head>  
  <body>  
    <iframe src="http://www.efteruddannelse.dk/jsp/kurser.jsp?dsnr=X " width="850" height="600">  
      If you can see this, your browser doesn't understand IFRAME. However, we'll still  
      <a href=" http://www.efteruddannelse.dk/jsp/kurser.jsp?dsnr=X">link</a> you to the file.  
    </iframe>  
  </body>  
</html> 

 
Siden kan også vises direkte på  http://www.efteruddannelse.dk/jsp/kurser.jsp?dsnr=X, hvor X 
svarer til skolens DS-nummer. Det er også muligt at specificere hvilket stylesheet siden skal 
hente. Dette gøres ved at tilføje fx &stylesheet=http://skole.dk/style.css til Url’en. 
 
Løsningen består af kurser.jsp og beskrivelse.jsp som kan vises uden at cookies er enabled. 
 
kursus.jsp indeholder oversigten over skolens kurser. Alle kurser hvor der er åbent for tilgang 
og hvor startdato ikke er overskredet vises. 
 
beskrivelse.jsp vil indeholde kursets detaljer. Via denne siden har brugeren mulighed for at 
tilmelde sig kurset. Hvis brugeren har JavaScript enabled vil tilmeldingen foregå i et nyt brow-
servindue. Det er ikke muligt at linke direkte til beskrivelse.jsp for at vise kursusdetaljer. Dette 
skal ske via kursus.jsp. 
 
Det er muligt for skolen selv at style alle elementer på siden. Dette kan gøres ved at skolen selv 
definerer sit stylesheet og angiver stien til filen i URL’en.  Hvis skolen ikke har angivet noget 
stylesheet vil et standard stylesheet blive anvendt.  Bemærk, at der kun er ét stylesheet i brug 
ad gangen. 
 
Vis HTML-kildekode for flere detaljer.  
  

http://www.efteruddannelse.dk/jsp/kurser.jsp?dsnr=X
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Oversigt over kusus.jsp request parametre: 
 

Parameter Forventet værdi Standard værdi Påkrævet 

dsnr Skolens DS-nummer URL encoded. N/A Ja 

stylesheet URL til skolens egen CSS fil. Relativ URL til 
../skins/veu/frame.css på 
www.efteruddannelse.dk 

Nej 

 

 

Link til skolens kurser 

 
Skolen kan også linke direkte til dens kurser ved at kalde 
http://www.efteruddannelse.dk/faces/ApplFrontPage?dsnr=X91418. Listen over kurser svarer 
til en normal søgning med * i fritekst feltet og med den valgte skole (udbyder). 
 
 

Link til tilmeldingssiderne for et kursus 

 
Det er også muligt at sende en bruger direkte til tilmeldingssiderne for et kursus. Det kræver 
blot kursets kviknummer. URL til linket skal se således ud  
 
http://www.efteruddannelse.dk/kursus?kviknr=X hvor X er kursets kviknummer. 
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