SkolID
Säker och smidig inloggning.

Learn more.

AUTENTISERINGSTJÄNST OCH
MOLNBASERAT ANVÄNDARKONTO
SkolID är ett molnbaserat, globalt unikt användarkonto
och IDP (Identity provider) i ett. Det möjliggör en säker
och smidig inloggning till olika skolrelaterade system
och tjänster. Det bygger på samma inloggningsprincip
som BankID och användaridentiteten hanterar inloggning med två faktorer.

Exempel på metoder som
stöds av SkolID är:

SkolID riktar sig till alla olika roller i skolan – elever,
lärare och föräldrar. Innehavaren av ett SkolID identifierar sig i alla sina kopplade tjänster för sig eller sitt
barn direkt via SkolID, och kan enkelt hantera traditionella tjänster gentemot skolan likaväl som att nå ISTs
applikationer och tjänster på ett säkert sätt.

1 SMS-kod

SkolID har en mängd olika inloggningsmetoder som är
anpassade för olika behov och säkerhetskrav.

1 Användarnamn/e-mail och lösenord

1 BankID – mobilt och på enhet
1 Mobilt SkolID (app)
1 Yubikey (eller annan liknande hårdvara)

SkolID – ett konto för alla
Utöver de skolrelaterade tjänsterna fungerar SkolID också som ett konto till ytterligare tjänster som är kopplade
till familjen. Ett SkolID-konto är unikt kopplat till dig som person vilket innebär att kontot ger tillgång till alla
tjänster eller system som använder SkolID. Det kan till exempel vara sport-och fritidsaktiviteter, kulturskolan eller
helt andra tjänster som är familjerelaterade.

Elever och vårdnadshavare

Föreningsliv/Fritidsaktiviteter

1 Ett konto – för alla skol- och familjerelaterade tjänster.
1 Knyter ihop familjebilden.

1 Enkel molnbaserad lösning.
1 Knyter ihop familjebilden.

Kommuner/Skolorganisationer

Tjänsteleverantörer

1 Enkel, säker, molnbaserad lösning anpassad för skolor.

1 Fokusera på innehåll istället för teknik.
1 Tillgång till målgrupp och data.
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IST SkolID är del av vår helhetslösning IST Everyday, som nu tar plats på
många av landets skolor.
Vill du veta mer? Gå till www.ist.com/sv/ist-everyday

OM IST
Med över 30 år i skolans värld har vi på IST en stor
erfarenhet av skolan, både som lärare, föräldrar och
som företag. Med smarta lösningar och värdeskapande
tjänster inom administration, lärande och schema, gör vi
skoldagen enklare och effektivare för alla roller i skolan.
Företaget har idag 400 medarbetare, varav nästan hälften har en bakgrund inom skolvärlden.
Läs mer på www.ist.com.
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