
Skolebevis i Visma InSchool
Visma har gleden av å tilby skolebevis i Visma InSchool sin app for elever og
studenter fra skolestart høsten 21/22.  Foreløpig er utviklingen planlagt i tre
utviklingstrinn:

Trinn 1: Skolebevis
Tilgjengelig for brukere fra skolestart 21/22
● Elev-ID (vgs) / Student-ID (fagskoler)
● Bilde, evt “gyldig-tekst”
● Elev-/Studentnavn
● Skolenavn
● Fylkesvåpen
● Gyldig-merke med animasjon
● Fødselsdato

Trinn 2: Bibliotekkort
Tilgjengelig for brukere fra 01.01.2022
Vil støtte QR kode/strekkode

Trinn 3: Skysskort
Release ikke fastsatt
Estimert leveranse ila 2022

Beskrivelse
Skolebeviset er en del av elev-/studentappen i
Visma InSchool.

For studenter på fagskoler, vil begrepet
“elev”erstattes med “student”.

I første release, vil Visma aktivere skolebeviset
for skolene som ønsker å anskaffe det. Senere
vil skoleeier administre aktiveringen.
Skolebeviset benytter elevbildene som allerede ligger inne i Visma InSchool (les mer
om dette i opplæringsmateriellet). Dersom eleven ikke har bilde i VIS, vil skolebeviset
være merket med en tekst som forteller at det kun er gyldig ved fremvisning av
annen gyldig legitimasjon. Eleven kan ikke selv laste bilde inn i appen.

Skolebeviset vil alltid være oppdatert med elevens tilhørighet til skolen eller skoler.
Om en elev avsluttes i Visma InSchool midt i skoleåret, vil elevappen ikke lenger være
aktiv for eleven, ei heller skolebeviset.

https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/360029621892-2b-15-Importere-bilder-av-elever-og-ansatte


Skolebeviset vil ikke være tilgjengelig for lærlinger, dersom de ikke har tilgang til
elevappen i Visma InSchool.

Gyldighet
Skolebeviset i appen vil være gyldig på samme måte som det nåværende plastkortet
(med oblat) som deles ut til elever i dag.

Personvern
Visma følger alle etablerte rutiner for informasjonssikkerhet og personvern. Dersom
fylket ønsker å gjøre en vurdering i forhold til personvern kan Visma bistå.

Avtaleform
Avtaleform er ikke avklart, og Visma vil ha en dialog med fylkene om dette.

Priser
Etablering ved onboarding:
● 1 500 kr pr skole.

Prisen forutsetter bestilling for samtlige skoler i fylket
Årlig bruksrett pr elev / student:
● Fra 01.08.21 - Gratis! Try and buy
● Fra 01.01.22 - Halv pris (8 kr)
● Fra 01.08.22 - Full pris (16 kr)
● Ved release av busskort: +4 kr

○ Etablering (engangspris) pr skole vil tilkomme


