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1 Om brugervejledningen 

 

Denne vejledning beskriver hvordan du anvender SharePoint løsningen ” Låneadministration”. 

1.1 Forretningsmæssig understøttelse 

I forbindelse med beskæftigelsesreformen er der afsat midler til et uddannelsesløft af ledige dagpenge-

modtagere, der er over 30 år og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse. 

Under hele uddannelsen vil den ledige kunne få en reduceret dagpengeydelse på højest 80 pct. af den 

maksimale dagpengesats, men med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats. 

I SharePoint løsningen har A-kasserne mulighed for at indrapporterer uddannelses og låneoplysninger 

hvis medlemmet ønsker at optage et lån på de rasterende 20 pct. af den maksimale dagpengesats. Når 

uddannelsen er afsluttet overdrages det optaget lån med lånedokument til styrelsen "Statens Admini-

stration". 

 

Adgangen til løsningen ligger under rettighedsgruppen LSA Dvs., at brugeren skal være medlem af denne 

rettighedsgruppe for at få adgang til rapporten. 

1.2 Kontakt og support 

Spørgsmål om løsningens anvendelse kan rettes til STAR. Kontaktperson er Knud de Place, 

kpp@star.dk. 

Spørgsmål om funktionaliteten og autorisation (herunder oprettelse af brugere), kan rettes til STAR 

Landssupport på e-mail sharepoint@star.dk eller telefon 7025 8725 mellem 8:00 og 12:00. 

 

 

 

 

mailto:kpp@star.dk
mailto:sharepoint@star.dk


  

Brugervejledning – Låneadministration  Side 4 af 16 

2 Autorisation 

 

Den indloggede bruger skal være tilknyttet en A-kasse. 

Som bruger skal du være medlem af rettighedsgruppen ”LSA” for at få adgang til løsningen. 

 

Oplysning om autorisation finder du på www.star.dk – kig under fanen ”IT – IT-administration i jobcen-

tre og a-kasser – Oversigt over moduler i Sharepoint”. For oprettelse af nye brugere eller tildeling af 

modulet til allerede oprettede brugere, skal a-kassens brugeransvarlige kontaktes, se ”Oversigt over 

Sharepoint-brugeransvarlige – a-kasser” på siden under fanen ”IT – IT-administration i jobcentre og a-

kasser – Oversigt over moduler i Sharepoint”: 

 

 

 

Her finder du også information om øvrige SharePoint løsninger.  
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3 Login og navigation 

3.1 Adgang til løsningen 

STAR’s SharePoint løsninger ligger på adressen https://bi.star.dk/ 

Følg som udgangspunkt den login-vejledning, du har fået på mail fra Landssupporten i forbindelse med 

din autorisation. 

Klik på menuen ”Værktøjer” og ”Låneadministration – Pulje til uddannelsesløft (LSA)”. 

 

 

 

Hvis du allerede er logget ind på SharePoint - og i øvrigt korrekt autoriseret - kan du under ”Mine ad-

gange” på forsiden vælge ”Låneadministration – Pulje til uddannelsesløft (LSA)”. 

3.2 Direkte link 

Du kan tilgå løsningen direkte ved at følge dette link: 

https://bi.star.dk/
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Dataindsamling: https://bi.star.dk/sites/ind/Lists/lsa/  

https://bi.star.dk/sites/ind/Lists/lsa/


  

Brugervejledning – Låneadministration  Side 7 af 16 

4 Anvendelse af løsningen 

Låneadministrations løsningen understøtter funktionalitet til oprettelse, ændring, sletning samt afslut-

ning af en lånesag. 

 

Til venstre under ”Lister” ser du de dataindsamlingsløsninger du er autoriseret til, herunder Låneadmini-

stration – Pulje til uddannelsesløft 

 

 

Låneadministrations løsningen indeholder følgende informationer: 

 Id: Autogenerede identifikations nummer 

 A-Kasse: a-kassens navn 

 CPR-nummer: medlemmets personnummer 

 Fulde Navn: medlemmets navn  

 Status: Lånesagens status  

 Afgørelsestidspunkt for lån: skal indeholde en dato 

 Starttidspunkt for uddannelsen: skal indeholde en dato 

 Afslutningstidspunkt for uddannelsen: skal indeholde en dato 

 Hovedstol: skal indeholde et numerisk tal med to decimaler 

 Renter: skal indeholde et numerisk tal med to decimaler 

 Låne ID: Internt låne ID 

 Vedhæftede filer: Lånedokument i PDF-format. 

 Oprettet: Oprettelsedato for lånesagen 

 Ændret: Ændringsdato for lånesagen 

  

javascript:
javascript:
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4.1 Opret lånesag 

Når du klikker på ”Tilføj nyt element” under listen, åbnes formularen til oprettelse af en ny lånesag, al-

ternativt kan du anvende fanebladet ”Elementer” og her vælge ”Nyt element”. 

 

 

Nedenfor vises formularen til oprettelse af ny lånesag. 
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Lånesags formularen indeholder følgende informationer: 

 

 A-Kasse: (autoudfyldes) 

 CPR-nummer: medlemmets personnummer (obligatorisk) 

 Fulde Navn: medlemmets navn (autoudfyldes) 

 Status: Lånesagens status (obligatorisk) 

Skal antage en af følgende værdier:  

 1 – Åben 

 2 - Afsluttet i a-kassen og oversendt til SAM  

 3 - Afsluttet og lånet er tilbage betalt til a-kassen 

 Afgørelsestidspunkt for lån: skal indeholde en dato (optionelt) 

 Starttidspunkt for uddannelsen: skal indeholde en dato (obligatorisk) 

 Afslutningstidspunkt for uddannelsen: skal indeholde en dato (obligatorisk) 

 Hovedstol: skal indeholde et numerisk tal med to decimaler (optionelt) 

 Renter: skal indeholde et numerisk tal med to decimaler (optionelt) 

 Låne ID: Internt låne ID (optionelt) 

javascript:
javascript:
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 Vedhæftede filer: Lånedokument i PDF-format. (obligatorisk) 

 

Hvis der indtastet en forkert værdi i formularen, vises det en fejlbesked ved siden af det felt som er for-

kert. 
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4.2 Rediger lånesag 

Alle lånesager der har status ”åben” i listen, kan redigeres. Marker den lånesag (række) i listen der skal 

redigeres og klik på ”Rediger element”. Lånesags formularen åbnes og du kan redigere de indberettede 

oplysninger. 
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Nedenfor vises formularen til redigering af eksisterende lånesag. 

 

 

Hvis der indtastet en forkert værdi i formularen, vises det en fejlbesked ved siden af det felt som er for-

kert. 
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4.3 Slet lånesag 

Alle lånesager der har status ”åben” i listen, kan slettes. Marker den lånesag (række) i listen der skal 

slettes og klik på ”Slet element”. Når du klikker på ”Slet element” og vælger OK i dialogboksen, slettes 

lånesagen fra listen. 
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4.4 Afslut lånesag 

 

Alle lånesager der har status ”åben” i listen, kan afsluttes. Marker den lånesag (række) i listen der skal 

afsluttes og klik på ”Rediger element”. Lånesags formularen åbnes og du kan redigere de indberettede 

oplysninger samt afslutte lånesagen. Når lånesagen er afslutter, kan de de indberettede oplysninger ikke 

længere ændres. 
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Lånesags formularen indeholder følgende informationer: 

 A-Kasse: (autoudfyldes) 

 CPR-nummer: medlemmets personnummer (obligatorisk) 

 Fulde Navn: medlemmets navn (autoudfyldes) 

 Status: Lånesagens status (obligatorisk) 

Skal antage en af følgende værdier:  

 2 - Afsluttet i a-kassen og oversendt til SAM  

 3 - Afsluttet og lånet er tilbage betalt til a-kassen 

 Afgørelsestidspunkt for lån: skal indeholde en dato (obligatorisk) 

 Starttidspunkt for uddannelsen: skal indeholde en dato (obligatorisk) 

 Afslutningstidspunkt for uddannelsen: skal indeholde en dato (obligatorisk) 

 Hovedstol: skal indeholde et numerisk tal med to decimaler (obligatorisk) 

 Renter: skal indeholde et numerisk tal med to decimaler (obligatorisk) 

 Låne ID: Internt låne ID (optionelt) 

javascript:
javascript:
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 Vedhæftede filer: Lånedokument i PDF-format. (obligatorisk) 

 

For at afslutte en eksisterende lånesag, skal sagen status sættes en af følgende værdier:  

 2 - Afsluttet i a-kassen og oversendt til SAM 

 3 - Afsluttet og lånet er tilbage betalt til a-kassen 

 

Når du klikker på ”Gem” knappen i formularen afslutttes lånesagen, og felterne låses for videre redige-

ring. 

 

 

Hvis der indtastet en forkert værdi i formularen, vises det en fejlbesked ved siden af det felt som er for-

kert. 
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