
1W W W. I N LO G I C . D K  -  W W W. E L E V P L A N . D K

Skoleopsætning af SMS i elevplan

SMS
Via menuen ”Opsætning” ->
”Skoleopsætning” 
(kræver specialrettigheden skoleopsætning 
eller planlægger) vælges fanen ”SMS”

inLogic vælges i dette eksempel som 
udbyder, hvorefter et link til inLogic 
fremkommer 

HTTPS://

For at anvende inLogics løsning skal der 
lægges et certifikat på UMS portalsiden, da 
det er via https://

Bestilling kan foretages via blanket til  
fordelagtig pris: 
Årlig pris: 375,- for et Domain Validated SSL

Købsbetingelser fremkommer på siden.

Forespørgsler kan sendes til  
salg@inlogic.dk, hvorefter licensfil med 
modulet kan fremsendes.

http://downloads.inlogic.dk/forms/Bestillingsformular_Inlogic_AS.pdf
mailto:salg%40inlogic.dk?subject=SMS%20Elevplan
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Hvis man som skole, også vil modtage SMS skal 
der angives et keyword.

Ordet der vælges som keyword  bliver det ord 
eleverne skal indtaste når der sendes en SMS til
skolen.

SMS siden udfyldes med de oplyste  
informationer fra inLogic.

Afsendernavn, kan max indeholde 11 tegn, 
feltet bruges til at skrive skolens navn.

Skolens nummer skal være telefonnummeret 
på et af de SIM-kort der sidder i skolens SMS 
gateway.

Brugernavn og password er på den konto 
oprettet under ”Settings” -> ”Web services” i 
UMS konfiguratoren.

For at sende til skolen, skal der sendes en SMS 
til skolens gateway nr. hvor beskeden indledes 
med ”syg” (keyword) efterfulgt af beskeden.

http://www.inlogic.dk/da/produkter/elevplan



Fravær

Fanen fravær: giver mulighed for at vælge om 
skolens medarbejdere kan registrere og se fravær 
i Elevplan

Derudover også om skolen vil modtage fraværs-
beskeder fra elever samt frem til hvilket tidspunkt, 
beskeden modtages.

Medarbejder opsætning

Alle medarbejdere skal ind under Opsætning 
og Brugerindstillinger og her tilvælge kviklinket 
”Sms til elever”.

Derefter kan man via skemaet nemt sende 
sms’er til elever på en aktivitet.

På samme side kan man som bruger vælge 
hvordan/om man vil have besked så snart en 
kontaktelev føres fraværende 

Medarbejdere kan som alternativ også vælge at 
få en e-mail eller en info på sin Elevplanforside 
når en kontaktelev føres fraværende.

Det er også muligt at vælge at få en daglig 
opsummeret mail eller info på Elevplanforsiden 
om kontaktelevernes fravær, den pågældende 
dag.
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Elevafdelinger 

Inden sms funktionen virker, skal skolen vælge 
hvilke elevafdelinger der skal have mulighed for, 
at sende sms beskeder om fravær, samt hvilke 
elevafdelinger, der ønsker at sende fraværs-sms til
lærestederne.


