
Overføring av data fra Oppad til GSI. 
For overføring av data fra Oppad til GSI benyttes webmodulen Oppadweb.  
 
Den som er ansvarlig for overføringen, til vanlig rektor, må ha en brukeridentitet og 
passord for applikasjonen GSI. Dette opprettes i arket Brukeridentiteter lærere som 
ligger i mappen Web i Navigatoren. Det er ingen spesielle krav til brukernavn og 
passord for denne applikasjonen. 
 

 
 
Brukernavn og passord benyttes ved pålogging til kommunens Oppadweb.  
 

 
 
Brukere som har mer enn en rolle på Oppadweb, f.eks både GSI og PAS må først velge 
ønsket rolle. 
 
Når man kommer inn i Oppad GSI får man valget: Generere GSI fil. Klikk på knappen og filen 
lages.  
 



 
 
Når filen er laget (generert) kommer et resultat som gir brukeren to muligheter.  
 
Det første er å hente opp en forhåndsvisning av det som er lagt inn i Oppad og som er klar til 
overføring til GSI.  
Velger man dette valget åpnes et pdf-dokument hvor data som er lagt inn i Oppad finnes 
som røde felt i arket. Det er kun disse feltene som overføres.  
 
Det andre valget er å klikke på feltet: Trykk her for å laste ned GSI filen. Ved å trykke der 
overføres filen til GSI.  
Deretter logger man inn i GSI på vanlig måte. Pålogget GSI er data som er overført fra 
Oppad ferdig utfylt. 
 
NB! Disse data kan endres og editeres helt fritt inne i GSI. 
 

 
 
NB! Det er den til enhver tid siste overføring fra Oppad som gjelder. Det må 
derfor unngås å gjøre nye overføringer etter at korrigering av data er foretatt i 
GSI skjemaet. 
 
Det er i tillegg mulig å legge inn en rolle som heter GSI_Alle. En bruker med denne rollen får 
rettigheter til å overføre data for alle skoler i en operasjon. Ta kontakt med Oppad 
brukerstøtte dersom en slik rolle ønskes opprettet. 


