
Lad det administrative personale tage billeder af eleverne via webcam

TAG BILLEDER AF ELEVERNE HURTIGT OG NEMT
Fotobox er udviklet til skoler, der gerne vil mindske administrationstiden forbundet med at få taget billeder af eleverne og samtidig undgå at bruge 
penge på at købe en fysisk fotoboks.

UNDGÅ SPILDTID OG FRIGIV RESSOURCER
Fotobox er et modul, der gør det muligt for skolens administrative personale at tage billeder af eleverne med et webcam, så I undgår at skulle købe en 
fotoboks, som efterfølgende står og fylder. 

Så nemt er det at tage billeder med Fotobox:
1. Eleven søges frem i UMS’ webinterface
2. Personalet tager et billede af eleven, jf. skolens retningslinjer for studiebilleder, via webcam. 
3. Billedet uploades direkte til UMS og accepteres med det samme. 

Det er enkelt og nemt, så I hurtigt kan få taget billeder af alle eleverne. Fordi det er personalet, der tager billederne, kan I med det samme sikre, at 
billederne lever op til skolens krav. 

Dermed undgår I administrationstid forbundet med at gennemgå og godkende eller afvise elevernes billeder et efter et, ligesom I også undfår den spildtid, 
der kan komme, hvis en elev selv har taget sit billede og det skal tages om, fordi det ikke kan godkendes. 

FORDELE VED AT BRUGE FOTOBOX
Der er flere fordele ved at bruge modulet Fotobox: 
• I kan sikre, at billederne lever op til skolens krav, når de bliver taget
• I slipper for at købe en fotoboks, der efterfølgende står og fylder
• I undgår administrationstid i forbindelse med at godkende eller afvise elevers billeder
• I frigiver ressourcer, som i stedet kan bruges på andre opgaver
• Billedet uploades direkte til elevens bruger i UMS

Fotobox

INTERESSERET?
Vil du høre mere om UMS og modulet Fotobox? Kontakt os på tlf. 4240 8800 

eller læs mere på www.inlogic.dk VÆLG SELV HVILKET WEBKAMERA I BRUGER, 
NÅR I TAGER BILLEDER AF ELEVERNE.

Søg nemt eleverne frem og tag 

billeder af dem med webcam

”


